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DECRETO Nº 7.299, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre abertura de um crédito suplementar, e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no 
uso de sua atribuição legal e, nos termos do art. 4º, do Decreto nº 7.247, de 24 de 
setembro de 2020; 

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, exercício 
de 2020, um crédito no valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), 
destinado a suplementar a dotação do orçamento vigente, relacionada ao enfren-
tamento da pandemia causada pelo novo coronavírus – COVID 19, nos termos da 
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, e do art. 4º do Decreto nº 7.247, de 
24 de setembro de 2020, cuja dotação que terá valor suplementado está especifi-
cada na seguinte tabela:

Dot Unid_Orç Classif_Func Natur_Desp Descr_Dotacao Vinculo Valor

1252 02.06.02 13.392.0063.1.127 3.3.60.45.00 
SUBVENÇÕES 
ECONÔMICAS 05.312.82 135.000,00 
TOTAL DAS  SUPLEMENTAÇÕES 
R$ 135.000,00 

Art. 2º  O valor de que trata o art. 1º será coberto com anulação parcial da dotação 
orçamentária abaixo discriminada:

Dot Unid_Orç Classif_Func Natur_Desp Descr_Dotacao Vinculo Valor

1253 02.06.02 13.392.0063.1.127 3.3.90.31.00 
PREMIACOES 
CULTURAIS. ART, 
CIENT,DESP E OUT-
ROS 

05.312.82 -135.000,00 

TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ -135.000,00 

Art. 3º  Os ajustes que decorrem deste 
Decreto serão executados no Plano 
Plurianual do Município de Jaboticabal 
para o período de 2018 a 2021, aprova-
do pela Lei nº 4.853, de 09 de agosto de 
2017 e, nas Diretrizes Orçamentárias 
para 2020, aprovadas pela Lei 5.031, 
de 25 de outubro de 2019.

Art 4º  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 
16 de dezembro de 2020.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA DE FREITAS 
NAZÁRIO FONSECA
Secretária de Fazenda

Registrado e publicado no Departamen-
to de Comunicação Administrativa, aos 
16 de dezembro de 2020.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Agente Administrativo

Nº 7.301 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

DECRETO Nº 7.301, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre abertura de um crédito suplementar, e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no 
uso de sua atribuição legal e, nos termos do art. 3º, do Decreto nº 7.155, de 17 de 
abril de 2020; 

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, exercício 
de 2020, um crédito no valor de R$314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), 
destinado a suplementar a dotação do orçamento vigente, relacionada ao enfren-
tamento da pandemia causada pelo novo coronavírus – COVID 19, nos termos do 
art. 4º da Lei nº 5.086, de 25 de agosto de 2020, e do art. 4º do Decreto nº 7.226, 
de 25 de agosto de 2020, cuja dotação que terá valor suplementado está especifi-
cada na seguinte tabela:
Dot Unid_Orç Classif_Func Natur_Desp Descr_Dotacao Vinculo Valor
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1229 02.07.03 10.301.0061.1.119 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.
JURID 05.312.77 314.000,00 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 314.000,00 
Art. 2º  O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes do FNS – Fundo Nacional da Saúde, referente ao enfrentamento da 
pandemia - COVID-19.

Art. 3º  Os ajustes que decorrem deste Decreto serão executados no Plano Pluri-
anual do Município de Jaboticabal para o período de 2018 a 2021, aprovado pela 
Lei nº 4.853, de 09 de agosto de 2017 e, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020, 
aprovadas pela Lei 5.031, de 25 de outubro de 2019.

Art 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 21 de dezembro de 2020.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA DE FREITAS NAZÁRIO FONSECA
Secretária de Fazenda

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 21 
de dezembro de 2020.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Agente Administrativo

Nº 7.308 - CONCEDE APOSENTADORIA A 
 MARIA REJANE VALERIO NAVARRO 

DECRETO Nº 7.308, DE 06 DE JANEI-
RO DE 2021

Concede Aposentadoria por idade e 
tempo de contribuição a MARIA RE-
JANE VALERIO NAVARRO.

EMERSON RODRIGO CAMARGO, 
Prefeito Municipal de Jaboticabal, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aposentada por idade e 
tempo de contribuição, a partir de 01 de 
janeiro de 2021, com proventos iniciais 
integrais do cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria, a serem revistos 
na mesma proporção e na mesma data 
dos servidores ativos, nos termos do 
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 

41/03; art. 2º da EC nº 47 c.c. art. 7º da 
EC nº 41/03 e pelo artigo 42 da Lei Mu-
nicipal nº 3.411/2005, e de acordo com 
o Processo do SEPREM nº 135/2020, 
MARIA REJANE VALERIO NAVARRO, 
funcionária desta Prefeitura no cargo 
de Técnico Municipal de Nível Superior 
C – 20H - Pediatria, Referência 5807B 
- MO2-G.
  
Art. 2º  As despesas com a execução do 
presente Decreto, correrão por conta de 
verba própria consignada no orçamento 
do Serviço de Previdência, Saúde e As-
sistência Municipal - SEPREM.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 
06 de janeiro de 2021.

Nº 7.309 - CONCEDE 
 APOSENTADORIA A FATIMA 

HELENA PAIXÃO SGOBBI 

DECRETO Nº 7.309, DE 06 DE JANEI-
RO DE 2021

Concede Aposentadoria por idade 
e tempo de contribuição a FATIMA 
 HELENA PAIXÃO SGOBBI. 

EMERSON RODRIGO CAMARGO, 
Prefeito Municipal de Jaboticabal, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aposentada por idade e 
tempo de contribuição, a partir de 01 de 
janeiro de 2021, com proventos iniciais 
integrais do cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria, a serem revistos 
na mesma proporção e na mesma data 
dos servidores ativos, nos termos do 
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/03; art. 2º da EC nº 47 c.c. art. 7º da 
EC nº 41/03 e pelo artigo 42 da Lei Mu-
nicipal nº 3.411/2005, e de acordo com 
o Processo do SEPREM nº 119/2020, 
FATIMA HELENA PAIXÃO SGOBBI, 
funcionária desta Prefeitura no cargo de 
Servente, Referência 4209A - II-I.
  
Art. 2º  As despesas com a execução do 
presente Decreto, correrão por conta de 
verba própria consignada no orçamento 
do Serviço de Previdência, Saúde e As-
sistência Municipal - SEPREM.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Nº 7.310 -  CONCEDE 
APOSENTADORIA A 

 ARMELINDO FERNANDES 

DECRETO Nº 7.310, DE 06 DE JANEI-
RO DE 2021

Concede Aposentadoria por idade e 
tempo de contribuição a ARMELINDO 
FERNANDES.
 
EMERSON RODRIGO CAMARGO, 
Prefeito Municipal de Jaboticabal, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aposentado por idade e 
tempo de contribuição, a partir de 01 de 
janeiro de 2021, com proventos iniciais 
integrais do cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria, a serem revistos 
na mesma proporção e na mesma data 
dos servidores ativos, nos termos do 
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/03 e pelo artigo 42 da Lei Municipal 
nº 3.411/2005, e de acordo com o Pro-
cesso do SEPREM nº 132/2020, AR-
MELINDO FERNANDES, funcionário 
desta Prefeitura no cargo de Ajudante 
de Serviços Gerais, Referência 4208B 
- II-H.
  
Art. 2º  As despesas com a execução do 
presente Decreto, correrão por conta de 
verba própria consignada no orçamento 
do Serviço de Previdência, Saúde e As-
sistência Municipal - SEPREM.

EMERSON RODRIGO  CAMARGO
Prefeito Municipal

LUIS RICARDO MORELLI PONTES 
GESTAL
Secretário de Administração

Registrado e publicado no Departamen-
to de Comunicação Administrativa, aos 
06 de janeiro de 2021.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Agente Administrativo 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 
06 de janeiro de 2021.

EMERSON RODRIGO  CAMARGO
Prefeito Municipal

LUIS RICARDO MORELLI PONTES 
GESTAL
Secretário de Administração

Registrado e publicado no Departamen-
to de Comunicação Administrativa, aos 
06 de janeiro de 2021.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Agente Administrativo 
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Art. 3º  Este Decreto entra em 
vigor a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Prefeitura Municipal de Jabot-
icabal, aos 06 de janeiro de 
2021.

EMERSON RODRIGO 
 CAMARGO
Prefeito Municipal

LUIS RICARDO MORELLI 
PONTES GESTAL
Secretário de Administração

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 06 de ja-
neiro de 2021.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo 

Nº 7.312 - ALTERA 
A REDAÇÃO DO 

§1º, DO ART. 18, DO 
 DECRETO Nº 7.132 

DECRETO Nº 7.312, DE 06 DE 
JANEIRO DE 2021

Altera a redação do §1º, do 
art. 18, do Decreto nº 7.132, 
de 21 de março de 2020, que 
declara situação de Emergên-
cia no Município de Jaboticabal 
e define outras medidas para o 
enfrentamento da pandemia 
decorrente do Coronavírus 
(COVID-19).

EMERSON RODRIGO 
 CAMARGO, Prefeito do Mu-
nicípio de Jaboticabal, no uso 
de suas atribuições legais e 
considerando a necessidade 
de troca da equipe de coorde-
nação executiva e técnica; 

D E C R E T A :

Art. 1º. O parágrafo 1º, do art. 
18, do Decreto nº 7.132, de 
21 de março de 2020, passa 
a  vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 18.  …

§1º  A Coordenação Executi-
va ficará a cargo da Coorde-
nadora da Unidade de Pronto 
Atendimento, a senhora Ana 
Silvia de Camargo Victório. A 
Coordenação Técnica ficará a 
cargo dos profissionais, o sen-
hor Fábio Soares Grosso, a 
senhora Irani Célia Marques e 
a senhora Adolorata Aparecida 
Bianco de Carvalho.”

Art. 2º. Este Decreto entra 
em vigor na data de sua pub-
licação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jabot-
icabal, aos 06 de janeiro de 
2021.

EMERSON RODRIGO 
 CAMARGO
Prefeito Municipal

RODRIGO MANOLO PEREI-
RA
Secretário de Governo

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 06 de ja-
neiro de 2021.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo

Nº 7.314 -  PRORROGA 
O PRAZO DE 

 CALAMIDADE 
 PÚBLICA NO 

 MUNICÍPIO DE 
 JABOTICABAL 

DECRETO Nº 7.314, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2021

Prorroga o prazo de Calami-
dade Pública no município de 
Jaboticabal, conforme especi-
fica.

EMERSON RODRIGO CAM-
ARGO, Prefeito do Município 
de Jaboticabal, no uso de 
suas atribuições legais, con-
siderando a situação epidemi-
ológica mundial e brasileira e 
a declaração de situação de 

PANDEMIA pela Organização 
Mundial de Saúde - OMS em 
11 de março de 2020;

Considerando a Portaria MS 
nº 188, de 3 de fevereiro de 
2020, por meio da qual o Min-
istro de Estado da Saúde de-
clarou Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacio-
nal (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus;
Considerando que a Lei Feder-
al nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, dispôs sobre medidas 
para o enfrentamento da citada 
emergência de saúde pública 
de importância internacional;

Considerando a Portaria MS nº 
356, de 11 de março de 2020, 
que dispõe sobre a regulam-
entação e operacionalização 
do disposto na Lei federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 
2020;

Considerando a Portaria MS nº 
454, de 20 de março de 2020, 
por meio da qual o Ministro de 
Estado da Saúde declarou, 
em todo o território nacion-
al, o estado de transmissão 
comunitária do Coronavírus 
(COVID-19);

Considerando o Decreto Legis-
lativo nº 6, de 20 de março de 
2020, mediante o qual o Con-
gresso Nacional reconhece a 
existência de calamidade públi-
ca para os fins do artigo 65 da 
Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, nos 
termos da solicitação do Pres-
idente da República encamin-
hada por meio da Mensagem 
nº 93, de 18 de março de 2020;

Considerando o Decreto Es-
tadual nº 64.879, de 20 de 
março de 2020, que reconhece 
o estado de calamidade públi-
ca, decorrente da pandemia do 
COVID19, que atinge o Estado 
de São Paulo, e dá providên-
cias correlatas;

Considerando o disposto no 
Decreto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, que 
regulamenta a Lei federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essen-
ciais;

Considerando o Decreto Estad-
ual nº 64.881, de 22 de março 
de 2020, que decreta quaren-
tena no Estado de São Paulo, 
no contexto da pandemia do 
COVID-19 (Novo Coronavírus), 
e dá providências complemen-
tares;

Considerando a notória escala 
nacional do fenômeno objeto 
dos sobreditos atos legislativos 
e administrativos;

Considerando que a situação 
demanda o emprego urgen-
te de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde públi-
ca;

Considerando o Documento 
assinado digitalmente con-
forme MP nº 2.200-2/2001 de 
24/08/2001 (ADI 6625 MC/DF), 
podendo ser acessado pelo 
endereço http://www.stf.jus.br/
portal/autenticacao/autenticar 
Documento.asp sob o códi-
go F215-705B-641B-6448 e 
senha 5B80-E151-94E3-E0FF, 
que defere parcialmente a cau-
telar amparada nos princípios 
da prevenção e da precaução, 
que devem reger as decisões 
em matéria de saúde públi-
ca e que as medidas excep-
cionais abrigadas na Lei nº 
13.979/2020 continuem, por 
enquanto, a integrar o arse-
nal das autoridades sanitárias 
para combater a pandemia;

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica prorrogado o 
prazo de estado de calamidade 
pública no Município de Jaboti-
cabal, até 30 de junho de 2021, 
ou até enquanto perdurar a 
classificação do COVID-19 
como pandemia, conforme 
Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, de 30 de 
janeiro de 2020, e Portaria 
nº 188/GM/MS, de 04 de fe-
vereiro de 2020, do Ministério 
da Saúde.

Artigo 2º - Ficam automatica-
mente adotadas, no âmbito 
deste Município, as medidas 
estabelecidas pelo Centro de 
Contingência do Coronavírus 
da Secretaria da Saúde do 
Governo do Estado de São 
Paulo, segundo o denomina-
do “Plano São Paulo” e suas 
correspectivas “fases”, exceto 
quando o Município editar nor-
mas ou regulamentos sobre in-
teresse local ou suplementar à 
legislação federal e à estadual, 
no que couber, conforme artigo 
30, incisos I e II da Constitu-
ição Federal;

Artigo 3º - Todos os estabeleci-
mentos comerciais, de serviços 
e templos religiosos, instalados 
no âmbito do Município, terão 
uma ocupação máxima de 
30% da capacidade do local, 
mantendo-se o espaçamento 
entre as pessoas de no mínimo 
1,5 (um e meio) metro.

Artigo 4º - Todos os estabe-
lecimentos de consumo local, 
bares, restaurantes e similares, 
instalados no âmbito do Mu-
nicípio, terão uma ocupação 
máxima de 30% da capacidade 
do local, mantendo-se o es-
paçamento entre as mesas de 
no mínimo de 1,5 (um e meio) 
metro, não sendo permitido o 
atendimento de pessoas que 
não estejam acomodadas nas 
mesas e cadeiras espalhadas 
pelo local de atendimento.

I – O consumo local será per-
mitido até as 21h30, sendo que 
após esse horário o estabelec-
imento deverá fechar sua área 
de atendimento, não podendo 
manter clientes acomodados 
em suas mesas e cadeiras.

II – Após às 21h30 os estabe-
lecimentos previstos neste ca-
put, somente poderão atender 
no sistema “delivery” ou “Drive 
Thru”.

III – Fica limitado aos estabe-
lecimentos que utilizam parte 
do passeio público para a in-
stalação de mesas, o exato 
limite métrico do imóvel, não 
podendo utilizar o limite métri-
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RESOLUÇÃO 002/2021 
– CONCEDE PENSÃO 

POR MORTE 

SEPREM

RESOLUÇÃO Nº 002/2021
(Concede Pensão por Morte)

PAULO CESAR PIRES, Diretor 
Superintendente do Serviço de 
Previdência, Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM, no 
uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o despacho 
exarado no processo SEPREM 
nº0136/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder pensão por 
morte para ALCINA BETTIOLI 
DE AMBROZIO a partir de 12 
de dezembro de 2020, nos ter-
mos do inciso I, do artigo 9º e 
do artigo 51 e seguintes, todos 
da Lei Municipal nº 3.411/2005 
e do artigo 201 da Constituição 
Federal.

Art. 2º - Esta resolução entrará 
em vigor na data de sua pub-
licação, com efeitos a partir 
de 12 de dezembro de 2020, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Jaboticabal, 11 de janeiro de 
2021.

PAULO CESAR PIRES
Superintendente do SEPREM

co de imóveis vizinhos, mesmo 
com autorização expressa dos 
mesmos.

Artigo 5º - Caberá aos estabe-
lecimentos indicados no Artigo 
3º e no Artigo 4º:

I - Organizarem as filas e o es-
paçamento interno de atendi-
mento;

II – Organizarem as filas que se 
formarem no espaço externo;

III - Realizarem todas as mar-
cações de solo necessárias 
para o cumprimento deste de-
creto;

IV – Disponibilizarem fun-
cionários para a organização 
das filas internas e externas;

V – Realizarem a aferição de 
temperatura de todos que ad-
entrarem em seus estabelec-
imentos, bem como a higieni-
zação com álcool em gel das 
mãos e a obrigatoriedade do 
uso de mascarás, a não ser no 
momento específico de estar-
em se alimentando;

VI – Atenderem todos os pre-
ceitos sanitários que serão 
devidamente estabelecidos 
pela Vigilância Sanitária do 
Município.

Artigo 6º - Os ambulantes 
poderão atender somente no 
sistema “delivery” ou “Drive 
Thru”.

Artigo 7º - Os supermercados, 
varejões, açougues, padarias, 
lojas de conveniência e sim-
ilares, instalados no âmbito 
do Município, terão uma ocu-
pação máxima de 30% da 
capacidade do local, manten-
do-se o espaçamento entre as 
pessoas de no mínimo de 1,5 
(um e meio) metro, cabendo 
aos mesmos:

I - Organizarem as filas e o es-
paçamento interno de atendi-
mento;

II – Organizarem as filas que se 
formarem no espaço externo;

III - Realizarem todas as mar-
cações de solo necessárias 
para o cumprimento deste de-
creto;

IV – Disponibilizarem fun-
cionários para a organização 
das filas internas e externas;

V – Realizarem a aferição de 
temperatura de todos que ad-
entrarem em seus estabelec-
imentos, bem como a higieni-
zação com álcool em gel das 
mãos e a obrigatoriedade do 
uso de mascarás.

VI – Fica proibido o consumo 
interno ou externo de alimen-
tos e bebidas.

Parágrafo único - No caso das 
lojas de conveniência, após as 
21h30, poderão atender so-
mente no sistema “delivery” ou 
“Drive Thru”, não sendo permit-
ida a permanência de qualquer 
cliente nos espaços internos e 
externos do estabelecimento. 

Artigo 8º - Ficam proibidos, em 
todo o território municipal, to-
dos os eventos, convenções, 
atividades culturais e esport-
ivas, festas de casamento, 
aniversários e demais ativi-
dades que gerem aglomer-
ações.

Paragrafo Único – Fica re-
sponsabilizado o proprietário 
do imóvel pela infração ao dis-
posto neste artigo.

Artigo 9º - Os Autos de Con-
statação de Irregularidades 
(A.C.I.), serão lavrados pelos 
Fiscais Municipais ou Pela 
Polícia Militar no exercício da 
Função Delegada ou pelos Fis-
cais da Vigilância Sanitária do 
Município.

Artigo 10 - O Auto de Infração e 
Imposição de Multa (A.I.), será 
lavrado pelos profissionais das 
equipes de Vigilância Sanitária 
e Epidemiológica do Município, 
conforme preceitua o artigo 92 
da LEI Nº 10.083, DE 23 DE 
SETEMBRO DE 1998, e/ou, 
pelos Fiscais Municipais.

Artigo 11 - Aos que descumpri-
rem este decreto serão impos-
tas as seguintes penalidades:

I – Advertência (Prevista na 
Lei, nº 10.083 de 23/09/1998, 
Inciso I);

II - multa de 100 (cem) vezes 
o valor nominal da Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo 
(UFESP) vigente (Prevista na 
Lei, nº 10.083 de 23/09/1998, 
Inciso III);

III - interdição parcial ou total do 
estabelecimento (Prevista na 
Lei, nº 10.083 de 23/09/1998, 
Inciso IX);

IV - cancelamento de autor-
ização para funcionamento de 
empresa (Prevista na Lei, nº 
10.083 de 23/09/1998, Inciso 
XI).

Parágrafo único. A reincidência 
tornará o infrator passível de 
enquadramento na penalidade 
máxima (Prevista na Lei, nº 
10.083 de 23/09/1998, artigo 
120)
Artigo 12 - Este decreto entra 
em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos 
a 1º de janeiro de 2021, revo-
gadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Jabot-
icabal, aos 11 de janeiro de 
2021.

EMERSON RODRIGO 
 CAMARGO
Prefeito Municipal

RODRIGO MANOLO PEREI-
RA
Secretário de Governo

ORNELA PADOVANI PEREZ
Secretária da Saúde

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 11 de janei-
ro de 2021.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo

O edital está disponibiliza-
do aos interessados na sede 
do SAAEJ, e pelo site: saaej.
sp.gov.br/novosite/novas-tec-
nologias. Objeto: Aquisição 
380 Toneladas de Cloreto Fér-
rico (CAS 7705-08-0), para ser-
em utilizados no tratamento de 
água. Prazo final para entrega 
dos envelopes: 21/01/2021 às 
08h00min e a abertura dos en-
velopes as 08h30min do dia 
21/01/2021.
PREGOEIRO E EQUIPE DE 
APOIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 
6747.4/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL, com CNPJ 
nº 50.387.844/0001-05, con-
siderando as tentativas anteri-
ores frustradas, convoca para 
comparecer ao Departamento 
de Gestão de Recursos Hu-
manos, no prazo de 5 (CIN-
CO) dias a contar da data de 
publicação deste, de segunda 
a sexta-feira das 8 às 15:30 
horas,  MAURICIO LAURENTI-
NO DO PRADO FILHO, porta-
dor do CPF nº 410.036.128-90, 
para tomar ciência acerca do 
Processo nº 6747.4/2020, que 
trata de restituição ao erário 
devido à desistência de aulas 
atribuídas.

Jaboticabal, aos 08 de janeiro 
de 2.021.

LUIS RICARDO MORELLI 
PONTES GESTAL
Secretário de Administração


