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Terça-feira, 30 de outubro de 2018 - ano 4 - n.º 1130 Acompanhe
a Prefeitura

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 8.750, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018

Institui no Município de Franca equipe especial da Guarda Civil Municipal e estabelece diretrizes 
para a sua operação, e dá outras providências.

(Projeto de Lei nº 99/2018, de autoria dos Vereadores Arroizinho, Cristina Vitorino, Della Motta, Donizete 
da Farmácia e Tony Hill) 

   GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições 
legais,

   FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Município de Franca autorizado a instituir uma equipe especial no âmbito da Guarda Civil Municipal, a ser denominada 
“Patrulha Maria da Penha”, dirigida especialmente à execução e garantia das medidas judiciais protetivas deferidas em favor da 
vítima em situação de violência doméstica e familiar, notadamente aquelas previstas na Lei nº 11.340/2006, e demais medidas 
assecuratórias deferidas judicialmente, seguindo as seguintes diretrizes:

 I – instrumentalização da Guarda Civil Municipal no campo de atuação da Lei Maria da Penha;

II – capacitação dos Guardas Civis Municipais e dos demais agentes públicos envolvidos para o correto e eficaz atendimento às 
vítimas de violência doméstica e familiar, visando o atendimento humanizado e qualificado;

III – qualificação do Município no controle, acompanhamento e monitoramento dos casos de violência doméstica e familiar, de modo 
a reduzir a incidência desse tipo de ocorrência;

IV – garantia do atendimento humanizado e inclusivo à vítima em situação de violência onde houver medida protetiva de urgência, 
observados os princípios da dignidade da pessoa humana.

Art. 2º A equipe instituída atuará na proteção, prevenção, monitoramento e acompanhamento das vítimas de violência doméstica 
ou familiar que possuam medidas protetivas de urgência, de acordo com os termos de cooperação que eventualmente puderem ser 
firmados entre Município de Franca e o Poder Judiciário.

Parágrafo único. A equipe será composta, preferencialmente, com membros do sexo feminino.

Art. 3º O funcionamento da equipe especial e seus termos serão fixados em Decreto do Poder Executivo, que disporá sobre as 
ações, a organização interna, a forma de atuação, os protocolos de atendimento e o fluxo operacional entre os órgãos integrantes e 
demais parceiros responsáveis pela execução dos serviços.

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Franca, SP, em 29 de outubro de 2018.

GILSON DE SOUZA

PREFEITO

O Governo Municipal, em concordância com o movimento mundial de prevenção ao Câncer de Mama, Outubro Rosa,  
realiza inúmeras ações através de diversas de suas secretarias e repartições, em especial a secretaria de Saúde e seus 
núcleos de atendimento, mobilizando um grande contingente de servidores em prol desta nobre e imprescindível causa. 
Acompanhando as diversas ações, as próximas edições do Diário Oficial do Município serão na cor rosa, até ao final da 
campanha, que segue até o dia 31 de outubro.

EDITAIS
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DECRETO Nº 10.824 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.

Dispõe sobre a APROVAÇÃO de EDIFÍCIO RESIDENCIAL “Edifício Quequer” localizado na Rua 
Capitão Zeca de Paula, nº 638, Bairro Vila Champagnat de propriedade de CONSTRUTORA 
SOFISTIK EIRELI ME

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas 
atribuições legais e;

Considerando os termos da Lei Municipal Complementar nº 137/2008, 266/2016, 272/2016, 274/2016 
e suas posteriores alterações, que dispõe sobre o parcelamento do solo no Município de Franca;

Considerando o conjunto probatório constante do processo administrativo nº 2018 - 002994, instaurado 
e desenvolvido visando à aprovação do edifício identificado no preâmbulo, nos quais estão inseridas manifestações favoráveis das 
unidades afins, inclusive da Procuradoria Geral do Município de Franca.

DECRETA

Art.1º – Fica aprovado a implantação de Edifício Residencial condomínio vertical de uma (01) Torre, denominado “Edifício Quequer”, 
localizado na Capitão Zeca de Paula, nº 638, Lotes 01 e 02, Q. 09, Bairro Vila Champagnat, no município de Franca/
SP, de propriedade de CONSTRUTORA SOFISTIK EIRELI ME, com sede na cidade FRANCA, Estado de São Paulo, 
na Rua Dolores Maciel de Almeida, nº 1071 - Bairro Residencial Vila Totoli, CEP 14.409-135 inscrita no CNPJ sob nº 
27.256.470/0001-77, e de Sandra Geise Bartolato, brasileira, solteira, maior, capaz, professora aposentada, inscrito no 
CPF n° 060.780.148-46, RG nº 10.524.127-1 - SSP/SP e de Silmara Cristina Bortolato, brasileiro, divorciada, coordenadora 
pedagógica, inscrito no CPF n° 060.780.389-30, RG nº 11.500.433-6 - SSP/S, aqui residentes e domiciliados.

Parágrafo Único: A aprovação do empreendimento previsto neste Decreto está vinculada à matricula n°112.324 do 1º Oficial de 
Registro de Imóvel de Franca (SP)

Art.2º - O parcelamento do solo na modalidade de Condomínio Residencial ora aprovado, fica integrado à Zona Residencial (ZR), 
para efeito das Leis Complementares 030/2000 e 050/2003, a zona fiscal 6 A (seis) para efeito da legislação pertinente e 
fins tributários.

Art.3º - Ficam instituídos os seguintes equipamentos obrigatórios em toda a área compreendida pelo empreendimento ora aprovado:

a) Execução do sistema predial de abastecimento de água, interligada ao sistema público;
b) Execução do sistema predial de esgotos e obras complementares, interligadas ao sistema de saneamento público;
c) Execução do sistema predial de distribuição de energia elétrica domiciliar e aparelhos de iluminação em todas as áreas comuns 

do empreendimento;
d) Execução do sistema de prevenção de incêndios;
e) Execução do sistema predial de águas pluviais, reservatório de contenção e obras complementares;
f) Execução de pavimentação nos pavimentos destinados a vagas de garagem;
g) Sinalização viária nos pavimentos destinados a vagas de garagem;
h) Execução das construções de uso comum;
i) Execução das unidades habitacionais; 
j) Execução de calçadas verdes nos termos do artigo 61 do plano viário em toda testada do empreendimento;
k) Instalação de Lixeira;
l) Execução de pavimentação asfáltica no local do bolsão de estacionamento;
m) Execução de sinalização viária a fim que seja possibilitada a fácil identificação do recuo como bolsão de estacionamento para 

uso público;
n) Execução de calçada verde a ser construída na continuidade da calçada existente, devendo possuir a guia rebaixada para 

acesso a veículos e obedecer aos parâmetros estabelecidos pela LCM nº 057/2008 (Plano Viário Municipal), atendendo as 
normas de acessibilidade, conforme NBR 9050/2015;

o) Outras obras necessárias a implantação do referido empreendimento;

Art.4º - No ato da retirada da aprovação do condomínio, fica o proprietário obrigado a entregar à Secretaria de Planejamento Urbano 

EXPEDIENTE
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da Prefeitura Municipal de Franca, o original do empreendimento e arquivo digital com desenho em AutoCAD (.dwg), 
incluindo memoriais descritivos e demais textos dos projetos e ainda 04 (quatro) cópias plotadas para fins cadastrais;

Art.5º - Nenhuma obra e/ou serviço poderá ser iniciada e executada sem a aprovação dos projetos, expedição do alvará e/ou licença 
própria, devendo ainda encaminhar comunicação prévia à Prefeitura Municipal de Franca do início das obras.

Parágrafo único: Em todas as fases de execução dos serviços e obras será facilitada pelo empreendedor a fiscalização pela Prefeitura 
Municipal de Franca e pelos organismos concessionários competentes das respectivas obras a serem realizadas.

Art.6º - A ocupação do empreendimento fica vinculada a emissão do “habite-se” que somente será emitido após o cumprimento total 
das obrigações constantes do artigo 3º deste decreto e do alvará de construção.

Art.7º - O empreendedor se obriga a constar nos contratos padrão que o empreendimento é de uso exclusivo residencial e que as 
construções não poderão ser alteradas sem prévia aprovação da municipalidade.

Art.8º - No caso de necessidade de abertura de servidão em terreno de particulares para abrigar obras de infraestrutura, as despesas 
com desapropriação, licenças, registros e averbações correm à conta do proprietário do condomínio, sem quaisquer ônus 
ao Município, devendo apresentar escritura com averbação da servidão em favor do Município.

Art.9º - Incidirão tributos municipais sobre o empreendimento que trata este ato a partir do exercício de 2019, desde que comprovado 
sua incorporação no cartório de registro de imóveis no corrente ano.

Art.10º - Este Decreto entrará em vigor e produzirá seus efeitos após sua publicação no Diário Oficial do Município, em atendimento 
ao disposto no artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Franca, sendo que as despesas com a publicação correm à 
conta dos proprietários do condomínio, CONSTRUTORA SOFISTIK EIRELI ME, com comprovação desta publicação no 
prazo máximo de 5 dias úteis.

Art.11º - A construção deverá estar igual ao projeto apresentado à prefeitura (recuos, disposição interna e área).

Art.12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, em 23 de outubro de 2018.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO

EDITAIS COPEL

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 15040/18 – Tomada de Preço nº 002/18 – Contratação de empresa de engenharia e construção civil para execução de 
serviços de construção de remanescente das obras de construção de creche padrão FDE, na Rua Sol, s/n – bairro Residencial 
Paraiso - Franca-SP. Contratada: JJ Assessoria e Construções Ltda, R$ 842.189,55 (oitocentos e quarenta e dois mil e quarenta e 
dois reais e cinquenta e cinco centavos).

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 11888/18 – Concorrência nº 039/18 – Contratação de empresa de engenharia e construção civil para execução de 
serviços de construção de remanescente das obras de construção de creche padrão FDE, na Rua Januário Martins Franco, s/n, 
Jd Cambui - Franca-SP. A Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica HOMOLOGADA e 
ADJUDICADA a proposta da empresa HM Lutfala Construções Eireli – Epp, R$ 1.361.226,72 (um milhão e trezentos e sessenta e 
um mil e duzentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).

Franca, 29 de outubro de 2018.
Fernanda Cristina Zuviollo

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeira
Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO SME Nº 033, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre professor cedido para atuação junto à Secretaria de Esporte, Arte, Cultura 
e Lazer.

EDGAR AJAX DOS REIS FILHO, Secretário Municipal de Educação de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, no que se refere a 
inviolabilidade do direito à igualdade;
Considerando a Lei Complementar Nº 01, de 24 de julho de 1995;
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Considerando a Lei Nº 11.738, de 16 de Julho de 2008; 
DELIBERA:

Art. 1° - Ao professor cedido para atuação junto à Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, para o exercício de atividades 
correlatas às dos profissionais do magistério, aplica-se os regramentos previstos na Lei Municipal n° 4.972/98 e Lei Nº 11.738, de 16 
de Julho de 2008, na seguinte conformidade:

§ 1° - Entende-se por atividades correlatas aquelas em que o professor, mesmo diante da cessão, permanece em atividades 
análogas às do magistério, como: aulas de natação, futebol, voleibol, basquete e demais atividades esportivas.
§ 2° - Portanto, ao professor referido no caput do artigo 1°, fica preservado o direito aos benefícios de falta abonada, 
recesso escolar, hora-aula, bem como o cumprimento de 1/3 da jornada em atividades extraclasse.
§ 3° - Em conformidade com o artigo 1°, aplica-se, aos docentes, a contagem de tempo, de acordo com o artigo 34 - § 1° 
da Lei n° 4.972/98: “Computam-se como dias trabalhados licença gestante, licença paternidade, gala, nojo e júri” (grifo 
nosso). Acrescenta-se também os dias de doação de sangue, conforme artigo 473, inciso IV, da CLT, dispensas em razão 
de nomeação do TRE para composição das Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais, conforme artigo 98, da Lei Federal 
n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 e, bem assim, as ausências das gestantes pelo período necessário para consultas 
médicas e exames complementares referentes à gestação, até o n° de 06, conforme artigo 392, § 4°, inciso II, da CLT e 
orientação jurídica contida nos autos do Proc. Adm. PMF n° 15180/2014.

Art. 2° - A cessão se dará para o ano de 2018.
Parágrafo único - Para atuação na Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer: 

I. ADRIANO TOLENTINO, Professor PEB II de Educação Física, a partir de 25 de outubro de 
2018, chapa 11160.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revoga-se as disposições em contrário.

Franca, 24 de outubro de 2018.
Edgar Ajax dos Reis Filho

Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO: 037.517/2016
Nome/Razão Social: CLEMENTE CARVALHO
Inscrição Municipal: 37256
CPF / CNPJ: 03252828898
ASSUNTO Baixa Cadastral com Cancelamentos de Débitos Tributários

PEDIDO
(TLF) dos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 
2015

A Fiscal de Tributos do Município de Franca Roberta Assis Freitas Paulino Dias, certifica que ante a não localização do contribuinte 
em diligências despendidas, por meio desta Notifica o contribuinte ou procurador com poderes específicos, supra citado, de 
acordo com as disposições dos artigos 89 e 98 do Código Tributário Municipal (Lei 1.672/68), a comparecer ao Paço Municipal 
– FISCALIZAÇÃO DE RENDAS (Rua Frederico Moura, nº1517 – Cidade Nova, Franca/SP) no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da publicação do presente edital, para ciência do resultado do Processo em epígrafe. Transcorrido o prazo, será 
certificada a inércia do mesmo e encaminhado para as providências cabíveis.  

Franca/SP, 29 de outubro de 2018. 
Roberta Assis Freitas Paulino Dias

Fiscal de Tributos do Município de Franca
________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO: 040.513/2016
Nome/Razão Social: ALEXANDRE DE OLIVEIRA VEICULOS.
Inscrição Municipal: 042.644-2.
CPF / CNPJ: 143.107.208-70
Fones para Contato: 16 99407-8570
ASSUNTO Baixa Cadastral com Cancelamentos de Débitos Tributários

PEDIDO
(ISSQN) dos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e  2012  e (TLF) dos exercícios de 2009, 2010, 2011, 
2012 e 2013
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A Fiscal de Tributos do Município de Franca Roberta Assis Freitas Paulino Dias, certifica que ante a não localização do contribuinte 
em diligências despendidas, por meio desta Notifica o contribuinte ou procurador com poderes específicos, supra citado, de 
acordo com as disposições dos artigos 89 e 98 do Código Tributário Municipal (Lei 1.672/68), a comparecer ao Paço Municipal 
– FISCALIZAÇÃO DE RENDAS (Rua Frederico Moura, nº1517 – Cidade Nova, Franca/SP) no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da publicação do presente edital, para ciência do resultado do Processo em epígrafe. Transcorrido o prazo, será 
certificada a inércia do mesmo e encaminhado para as providências cabíveis.  

Franca/SP, 29 de outubro de 2018. 

Roberta Assis Freitas Paulino Dias
Fiscal de Tributos do Município de Franca

________________________________________________________________________________________________________

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO: 2017038397
Nome/Razão Social: JOSÉ LÁZARO GARCIA TEODORO
Inscrição Municipal: 525
CPF / CNPJ: 744.386.628-34
Fones para Contato: 16 99122-8389
ASSUNTO Baixa Cadastral com Cancelamentos de Débitos Tributários

PEDIDO
(ISSQN) dos exercícios de 2001, 2002, 2003., 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  e 2016  
e Taxa de Licença e Funcionamento (TLFs) dos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004

A Fiscal de Tributos do Município de Franca Roberta Assis Freitas Paulino Dias, certifica que ante a não localização do contribuinte 
em diligências despendidas, por meio desta Notifica o contribuinte ou procurador com poderes específicos, supra citado, de 
acordo com as disposições dos artigos 89 e 98 do Código Tributário Municipal (Lei 1.672/68), a comparecer ao Paço Municipal 
– FISCALIZAÇÃO DE RENDAS (Rua Frederico Moura, nº1517 – Cidade Nova, Franca/SP) no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da publicação do presente edital, para ciência do resultado do Processo em epígrafe. Transcorrido o prazo, será 
certificada a inércia do mesmo e encaminhado para as providências cabíveis.  

Franca/SP, 29 de outubro de 2018. 

Roberta Assis Freitas Paulino Dias
Fiscal de Tributos do Município de Franca

________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO: 2016056784
Nome/Razão Social: GUSTAVO DO COUTO ROSA TORRES
Inscrição Municipal: 61922
CPF / CNPJ: 350.105.058-51
Fones para Contato: 16 99198-0582
ASSUNTO Baixa Cadastral com Cancelamentos de Débitos Tributários

A Fiscal de Tributos do Município de Franca Roberta Assis Freitas Paulino Dias, certifica que ante a não localização do contribuinte 
em diligências despendidas, por meio desta Notifica o contribuinte ou procurador com poderes específicos, supra citado, de 
acordo com as disposições dos artigos 89 e 98 do Código Tributário Municipal (Lei 1.672/68), a comparecer ao Paço Municipal 
– FISCALIZAÇÃO DE RENDAS (Rua Frederico Moura, nº1517 – Cidade Nova, Franca/SP) no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da publicação do presente edital, para ciência do resultado do Processo em epígrafe. Transcorrido o prazo, será 
certificada a inércia do mesmo e encaminhado para as providências cabíveis.  

Franca/SP, 29 de outubro de 2018. 

Roberta Assis Freitas Paulino Dias
Fiscal de Tributos do Município de Franca

________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO: 003.071/2016
Nome/Razão Social: HELIO LEAL DA FONSECA.       
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Inscrição Municipal: 27625
CPF / CNPJ: RG 238413792
Fones para Contato: 16 99198-0582
ASSUNTO Baixa Cadastral com Cancelamentos de Débitos Tributários
PEDIDO (TLF) dos exercícios de, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

A Fiscal de Tributos do Município de Franca Roberta Assis Freitas Paulino Dias, certifica que ante a não localização do contribuinte 
em diligências despendidas, por meio desta Notifica o contribuinte ou procurador com poderes específicos, supra citado, de 
acordo com as disposições dos artigos 89 e 98 do Código Tributário Municipal (Lei 1.672/68), a comparecer ao Paço Municipal 
– FISCALIZAÇÃO DE RENDAS (Rua Frederico Moura, nº1517 – Cidade Nova, Franca/SP) no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da publicação do presente edital, para ciência do resultado do Processo em epígrafe. Transcorrido o prazo, será 
certificada a inércia do mesmo e encaminhado para as providências cabíveis.  

Franca/SP, 29 de outubro de 2018. 

Roberta Assis Freitas Paulino Dias
Fiscal de Tributos do Município de Franca

________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO: 201328438
Nome/Razão Social: FABIANO LIMA DE SOUSA
Inscrição Municipal: 45185
CPF / CNPJ: 21421604841
ASSUNTO Baixa Cadastral com Cancelamentos de Débitos Tributários
PEDIDO (ISSQN) dos exercícios de 2006 até 2012

A Fiscal de Tributos do Município de Franca Roberta Assis Freitas Paulino Dias, certifica que ante a não localização do contribuinte 
em diligências despendidas, por meio desta Notifica o contribuinte ou procurador com poderes específicos, supra citado, de 
acordo com as disposições dos artigos 89 e 98 do Código Tributário Municipal (Lei 1.672/68), a comparecer ao Paço Municipal 
– FISCALIZAÇÃO DE RENDAS (Rua Frederico Moura, nº1517 – Cidade Nova, Franca/SP) no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da publicação do presente edital, para ciência do resultado do Processo em epígrafe. Transcorrido o prazo, será 
certificada a inércia do mesmo e encaminhado para as providências cabíveis.  

Franca/SP, 29 de outubro de 2018. 

Roberta Assis Freitas Paulino Dias
Fiscal de Tributos do Município de Franca

SASSOM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCA/SP 

AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018.

PROCESSO nº 0153/2018, de 15 de outubro de 2018.
OBJETO Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, nas 
dependências do SASSOM (exclusivo para participação de Microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte).  
DATA: O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação serão no sede do SASSOM, situada na Rua 
Frederico Moura, 1417 – Cidade Nova – Franca -SP, até as 14h30, do dia  14 de novembro de 2018, onde ocorrerá o processamento 
do Pregão.  LOCAL: Rua Frederico Moura, 1417 Bairro Cidade Nova em Franca/SP. EDITAL completo à disposição no www.
sassomfranca.com.br/licitacoes.asp; www.sassom.eddydata.com/gestor-publico  informações pelo fone (16) 3711.9191.

Célia Maria Teodoro Falleiros
Presidente do Conselho Administrativo  Sassom
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