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Terça-feira, 06 de outubro de 2020 - ano 6 - n.º 1632 Acompanhe
a Prefeitura

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 11.120, DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas e atividades presenciais em toda 
rede de ensino até o fim do ano letivo de 2020, no contexto da Pandemia da COVID-19, 
bem como estabelece normas complementares às instituições de ensino privadas no 
âmbito municipal, e dá outras providências.

GILSON DE SOUZA, Prefeito do Município de Franca, Estado de São Paulo, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo artigo 74, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município;

Em cumprimento ao Decreto Estadual n.º 64.994, de 28 de maio de 2020, e atendendo a 
classificação do Município de Franca no Plano São Paulo; e

Considerando o estado de calamidade pública municipal declarada pelo Decreto Muni-
cipal n° 11.033, de 07 de abril de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo n° 2.495, de 31 de março de 2020, da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP;

Considerando o recém Decreto Estadual n° 65.184, de 18 de setembro de 2020, que 
estendeu até o dia 09 de outubro de 2020 o período de quarentena em todo o Estado de São Paulo;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade n° 6341-DF, em seção virtual realizada em 15 de abril de 2020, referendou medida cautelar, acrescida da interpreta-
ção conforme à Constituição, para o fim de estabelecer que as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas 
na Lei Federal n° 13.979/2020, devem respeitar a atribuição administrativa e funcional de cada esfera de governo, incluídos os 
Municípios;

Considerando que nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;

Considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público que, sendo interesses 
qualificados como próprios da coletividade, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, inapropriáveis;

Considerando o retorno opcional das aulas e atividades presenciais previsto na disposi-
ção transitória do Decreto Estadual n° 65.061, de 13 de julho de 2020, com redação dada pelo Decreto Estadual n° 65.140, de 19 
de agosto de 2020;

Considerando a Resolução n° 61, de 31 de agosto de 2020, da Secretaria Estadual de 
Educação – SEDUC, que também concede a opção às redes públicas municipais de ensino e às instituições privadas em ofertarem 
atividades presenciais aos alunos a partir do dia 8 de setembro de 2020, observados os parâmetros de classificação epidemiológica 
constantes do “Plano São Paulo”;

Considerando, ainda, o Parecer Técnico n° 07 da Secretaria Municipal de Saúde – Co-
mitê de Enfrentamento do Coronavírus – COVID -19, Subcomissão de Educação, o qual recomenda “de maneira enfática que não 
ocorra o retorno às aulas escolares presenciais até que o Comitê de Enfrentamento da Pandemia entenda que possa haver uma 
condição suficiente de segurança biológica para as atividades.”;

Considerando, a consulta pública recém-realizada no mês de setembro, apenas 6,4% 
dos discentes da Rede Estadual de Ensino manifestaram-se favoráveis à volta às aulas presenciais, no ano letivo de 2020.

Considerando, por fim, a consulta pública recém-realizada no mês de setembro, pela 
Secretaria Municipal de Educação, junto aos servidores e pais/responsáveis dos alunos da rede municipal, acerca do eventual re-
torno às aulas e atividades presenciais no ano letivo de 2020, tendo significativa rejeição no percentual para o retorno, diante dos 
resultados de que 74,5% dos pais/responsáveis de Creches não desejam a volta das atividades presenciais e 87,2% dos pais/res-
ponsáveis das Escolas Municipais, também, se manifestaram pelo não retorno às aulas presenciais. Já em relação aos servidores, 
94,2% manifestaram-se contrários à volta às aulas presenciais, no ano letivo de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1° Nos termos da autonomia concedida pelo Governo do Estado de São Paulo aos municípios paulistas, no âmbito da Educa-
ção, fica prorrogado o prazo previsto no inciso I do artigo 16, do Decreto nº 11.100 de 21 de agosto de 2020, alterado pelo Decreto 
nº 11.108 de 04 de setembro de 2020 e pelo Decreto 11.110 de 11 de setembro de 2020 para permanecerem suspensas aulas e 
atividades presenciais em toda rede pública e privada de ensino, e creches conveniadas até o fim do ano letivo de 2020.
Parágrafo único. A rede pública e privada de ensino e demais sistemas deverão adotar as normas educacionais excepcionais 
estabelecidas na Lei Federal n° 14.040, de 18 de agosto   de 2020, bem como as diretrizes editadas pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE).
Art. 2° Ficam autorizadas as aulas práticas e laboratoriais do ensino profissionalizante, técnico e superior público e privado, bem 
como as aulas, cursos e oficinas com método individualizado, onde as instituições de ensino dessas especialidades, caso optem 
pelo retorno gradual das aulas e atividades práticas, laboratoriais ou individuais presenciais, deverão cumprir o “Plano São Paulo”, 
com todas as restrições de capacidade e horário reduzido, bem como todos os protocolos sanitários pertinentes à educação regu-
lada, além de todas as normativas contidas no  Decreto Estadual n° 65.061, de 13 de julho de 2020, alterado pelo Decreto Estadual 
n° 65.140, de 19  de agosto de 2020, e Resolução SEDUC n° 61, de 31 de agosto de 2020 e demais Resoluções e Portarias das 
Secretarias de Educação e Saúde.
Art. 3° As instituições de ensino privadas que optarem pelo retorno gradual das aulas e atividades presenciais, e vierem a descum-
prir quaisquer das restrições de capacidade, horário reduzido ou demais protocolos sanitários constantes das normativas estaduais 
citadas no artigo 2° deste Decreto, estarão passíveis de sanções administrativas cabíveis pelo Município de Franca, como lavratura 
de notificação, multas pecuniárias e até mesmo a suspensão, cassação do alvará e licença de funcionamento do estabelecimento, 

EDITAIS
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Poder Executivo
Gilson de Souza – Prefeito
Frank Sérgio Pereira – Vice-Prefeito
Maria Aparecida de Souza – Presidente do Fundo Social de Solidariedade
Afonso Teodoro de Souza Filho – Chefe de Gabinete
Eliete Maria Neves - Secretária de Ação Social
André Ricardo Plácido Cintra – Secretário de Assuntos Estratégicos
Anderson Mitsuhiro Minamihara – Secretário de Desenvolvimento 
Eduardo Ribeiro Guerra– Secretário de Educação
Willian Cesar Matias – Secretário de Esporte, Arte, Cultura e Lazer
Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino – Secretária de Finanças
Murillo Eduardo Silva Menzote – Secretário de Negócios Jurídicos
Adailma Helena Ferreira – Secretária de Planejamento Urbano
Luis Roberto Garcia de Oliveira – Secretário de Recursos Humanos 
José Conrado Dias Netto – Secretário de Saúde
Márcio Antônio dos Santos – Secretário de Segurança e Cidadania
Sérgio Dorigan - Secretário de Serviços e Meio Ambiente 
Deyvid Alves da Silveira – Diretor Presidente da EMDEF

Poder Legislativo

Mesa Diretora
Sérgio Henrique Palamoni – Presidente
Ângela Cristina de Carvalho Vitorino –
Vice-Presidente
Luis Otávio Rodrigues Pinheiro – 1º Secretário
Walmir de Sousa Della Motta – 2º Secretário

com sua consequente interdição, e demais cominações legais.
Parágrafo único. A fiscalização do fiel cumprimento das disposições traçadas neste Decreto ficará a cargo, conjunto ou separada-
mente, da Secretaria Municipal de Educação, Vigilância Sanitária Municipal, Fiscalização de Obras e Posturas, Fiscais de Tributos, 
além das forças de segurança através da Guarda Civil Municipal.
Art. 4° A Secretaria Municipal de Educação oportunamente dará outras providências no âmbito administrativo e pedagógico, através 
de Resolução própria ou outro ato específico da Pasta, no que se refere às atividades não presenciais, reorganização do calendário 
escolar anual da rede pública municipal de ensino, além de outras normativas.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revoga-se o Decreto 11.116 de 02 de outubro de 2020 e as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 05 de outubro de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº285, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a revogação de cessão e atualização de lotação da servidora Raquel 
Regina Pereira e dá outras providências,
          
GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício 

de suas atribuições legais.

R E S O L V E 

Art. 1º - A servidora municipal RAQUEL REGINA PEREIRA, passa a ser lotada no Gabinete do Prefeito para exercício das funções 
de seu cargo de origem.
Art. 2º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de setembro de 2020
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 22 de setembro de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO

EDITAIS COPEL

AVISOS DE LICITAÇÃO
Proc. nº 35622/20 - Pregão Eletrônico nº 34/2020 - Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos - Objeto: Aquisição 
de material de consumo (açúcar, chá de camomila, canela em lasca e erva doce). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 
do dia 29 de outubro de 2020 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 29 de outubro de 2020 - Início da disputa 
de preços: a partir das 9h30 do dia 29/10/20. 
Proc. nº 35224/20 - Pregão Eletrônico nº 35/2020 - Interessado: Secretaria de Ação Social - Objeto: Aquisição de equipamentos de 
proteção individual. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 29 de outubro de 2020 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h30 do dia 29 de outubro de 2020 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 29/10/20. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 07/10/2020, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 29191/20 – Tomada de Preços nº 007/2020 – Reforma na piscina do Poliesportivo para instalação de sistema de 
aquecimento de água, no complexo Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo, na Rua Sra. Maria Murta Vieira, nº 1500 – Chácara Apolinário, 
Franca/SP. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na 
Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 30 de outubro de 2020, a abertura dar-se-á 
no mesmo dia e local às 9h30. A visita poderá ser feita até o dia 29 de outubro de 2020. Informações através do tel. (16) 3711-9545. 
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Edital no site: www.franca.sp.gov.br
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 29171/20 – Pregão Presencial Nº 052/2020 – Serviços de eletricidade veicular e material eletroeletrônico veicular para a 
frota de veículos da Prefeitura de Franca. Contratada: Nunes & Nunes Auto Elétrica Ltda, lote global.

TERMO DE ADITAMENTO
Proc. nº 23608/19 – DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, VIII, DA LEI DE LICITAÇÕES cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA EMDEF 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO VIÁRIO NO CRUZAMENTO DA AV. DOM PEDRO I 
COM A AV. PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICIPIO DE FRANCA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS. O prazo de vigência do contrato ora aditado, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, nos termos da solicitação 
e justificativas da Sec. Segurança e Cidadania, anexados aos autos em fls 183 e seguintes. Fica suprimido o valor correspondente 
a R$ 7.424,94 (sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) ao contrato, conforme solicitação e 
justificativas da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, anexados aos autos em folhas de nºs 183 e seguintes.

Franca, 05 de outubro de 2020.
Lígia Silva Granzoto

Presidente em substituição da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeira

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
EDITAL DE CHAMAMENTO 001-20

Proc. nº 0537/2020 – Credenciamento público para contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos em 
caráter de plantão de 12 horas nas especialidades de emergencialistas nas áreas de clínica médica e pediatria para atuação no 
Pronto Socorro Dr. Álvaro Azzuz, Pronto Socorro Infantil, UPA Aeroporto I e UPA Anita. Credenciadas/aptas: MED RESGATE S/S

Franca, 05 de outubro de 2020
José Conrado Dias Netto.

Secretário Municipal de Saúde
Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Processo nº 24339/20 – Concorrência de Preços nº 16/2020 – Locação de estruturas diversas (arquibancada coberta, gradil de 
contenção, fechamento metálico, cabines individuais, extintores, palcos, pisos, tendas e lycra tensionada (incluindo serviços de 
montagem, transporte, instalação e desmontagem). A Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, 
fica SUSPENSA a presente licitação.

Franca, 05 de outubro de 2020.
Lígia Silva Granzoto

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

*********************************************************************
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CMDCAF - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FRANCA

RESOLUÇÃO Nº 13, de 17 de setembro de 2020.

Altera a Resolução nº 01 de 19/02/2020 que designa os Membros da Comissão de 
Analise e Seleção, no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Franca—CMDCAF

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
FRANCA, no uso de sua atribuição que lhe confere o art. 2º da Lei n.º 8.242, de 12 de outubro de 1991, e tendo em vista o disposto 
no Decreto nº 5.089 de 20 de maio de 2004 e no art. 35 do Regimento Interno do Conanda, da Lei Federal nº 13.019/2014, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil – OSC’s;

CONSIDERANDO os preceitos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe 
sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que serão precedidas por 
Chamamento Público ou por inexigibilidade;

CONSIDERANDO o artigo 27, §1º da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe 
sobre Comissão de Seleção constituída para julgar as propostas financiadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Franca

CONSIDERANDO o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamenta a Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a 
administração pública federal e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO a renovação do colegiado do CMDCAF, mandato 2020-2022, cuja 
posse se deu em 09/09/2020;

CONSIDERANDO a deliberação do colegiado, constando em ata do dia 16/09/2020, 
sobre a composição das comissões

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição da Comissão de Analise e Seleção com a finalidade de avaliar e selecionar as propostas de projetos 
a serem financiadas com recursos do Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente (FMDCAF) apresentadas ao Conselho 
Municipal dos Direitos a Criança e do Adolescente de Franca, passando a ser composta pelos seguintes membros:
a) Flávio Paulo de Faria – representante do Poder Público
b) Rosalina Aparecida Bacagini Couto – representante do Poder Público
c) Rafael Correa Pinto Spinelli – representante do Poder Público
d) Jaqueline Maria de Paula Ribeiro – representante do Poder Público
e)  Cláudia Maria Moreira Faggioni de Paula – representante do Poder Público
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Franca, 17 de setembro de 2020.
DIEGO ANTÔNIO CASTRO  

Presidente do CMDCAF
Gestão 2020 - 2022

________________________________________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO N.º 14 de 17 de setembro de 2020

Altera a Resolução nº 02 de 19/02/2020 que constitui e nomeia a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação das Parcerias, no âmbito do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Franca—CMDCAF.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Franca - 
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CMDCAF, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 
3945/1991, nº 4565 de 05 de julho de 1995 e nº 6.079 de 17 de novembro de 2003 e a lei nº 8011 de 12 de março de 2014 e no seu 
Regimento Interno, e em especial, para atender ao disposto nos artigos 2º, inciso XI, e 35, alínea h, da Lei 13.019/2014,

CONSIDERANDO a renovação do colegiado do CMDCAF, mandato 2020-2022, cuja 
posse se deu em 09/09/2020;

CONSIDERANDO a deliberação do colegiado, constando em ata do dia 16/09/2020, 
sobre a composição das comissões

RESOLVE:
Art. 1º – Alterar o inciso I do Art. 1º da Resolução nº 02 de 19/02/2020 que passa a vigorar como segue:
I - Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCAF:
a) Felipe Soave Viegas Vianna, representante da Sociedade Civil
b) Larisse Castaldi, representante da Sociedade Civil 
c) Rejane Garcia, representante do Poder Público
d) Rafael Correa Pinto Spinelli, representante do Poder Público
e) Márcio Augusto Bugni, representante do Poder Público
Art. 2º  - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Franca,  17 de setembro de 2020.
DIEGO ANTÔNIO CASTRO  

Presidente do CMDCAF
Gestão 2020 - 2022

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

   FÓRUM DE TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO  
        SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DE FRANCA*. 

ForttSuas-RF 

* Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópol is, Morro Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. 

CONTATOS: forttsuas.rf@gmail.com  -  Facebook FORTTSUAS-RF  -  BLOG forttsuas-rf.blogspot.com 

 

COMUNICADO 
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES DE CANDIDATAS (OS) PARA 
REPRESENTAÇÃO DAS (OS) TRABALHADORAS (ES) DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 

SOCIAL (CMAS) DE FRANCA/SP- GESTÃO 2020-2022. 
 

 A Comissão Eleitoral do Fórum de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único 

de Assistência Social da Região de Franca/SP, constituído em 18 de junho de 2016. 

 Considerando o Regimento Eleitoral para eleição da representação das (os) 

trabalhadoras (es) do SUAS no CMAS de Franca/SP (Gestão 2020-2022) publicado em 30 

de setembro de 2020 no Diário Oficial do município de Franca/SP. 

 Considerando que excedido o prazo estabelecido para inscrição de candidatas (os), 

foram realizadas somente quatro (04) inscrições, o que impossibilita eleger as (os) seis 

(06) representantes, conforme estabelecido na Lei Municipal 8.388/2016 e no Regimento 

Interno do CMAS de Franca/SP. 

 

  ESTABELECE: 
 

A prorrogação do prazo de inscrições para candidaturas do segmento de 

representantes de trabalhadoras (es) do SUAS no Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) de Franca/SP até o dia 07 de outubro de 2020. 
As inscrições deverão ser realizadas através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_uSje_wa1MdcYNS1b_uc6x5tQJsq4UjfgzYi

B3MIX28PAOw/viewform gerado pelo correio eletrônico do FORTTSUAS-RF 

(forttsuas.rf@gmail.com).  

Os requisitos e documentos necessários para candidatura estão estabelecidos 

no Regimento Eleitoral, publicado em 30 de setembro de 2020 no Diário Oficial do 

município de Franca/SP e disponível nas redes sociais do FORTTSUAS-RF 

(https://www.facebook.com/forttsuasrf/photos/?ref=page_internal). 



www.franca.sp.gov.br Terça-feira, 06 de outubro de 2020 - ano 6 - n.º 1632
6

   FÓRUM DE TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO  
        SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DE FRANCA*. 

ForttSuas-RF 

* Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópol is, Morro Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. 

CONTATOS: forttsuas.rf@gmail.com  -  Facebook FORTTSUAS-RF  -  BLOG forttsuas-rf.blogspot.com 

 

COMUNICADO 
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES DE CANDIDATAS (OS) PARA 
REPRESENTAÇÃO DAS (OS) TRABALHADORAS (ES) DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 

SOCIAL (CMAS) DE FRANCA/SP- GESTÃO 2020-2022. 
 

 A Comissão Eleitoral do Fórum de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único 

de Assistência Social da Região de Franca/SP, constituído em 18 de junho de 2016. 

 Considerando o Regimento Eleitoral para eleição da representação das (os) 

trabalhadoras (es) do SUAS no CMAS de Franca/SP (Gestão 2020-2022) publicado em 30 

de setembro de 2020 no Diário Oficial do município de Franca/SP. 

 Considerando que excedido o prazo estabelecido para inscrição de candidatas (os), 

foram realizadas somente quatro (04) inscrições, o que impossibilita eleger as (os) seis 

(06) representantes, conforme estabelecido na Lei Municipal 8.388/2016 e no Regimento 

Interno do CMAS de Franca/SP. 

 

  ESTABELECE: 
 

A prorrogação do prazo de inscrições para candidaturas do segmento de 

representantes de trabalhadoras (es) do SUAS no Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS) de Franca/SP até o dia 07 de outubro de 2020. 
As inscrições deverão ser realizadas através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_uSje_wa1MdcYNS1b_uc6x5tQJsq4UjfgzYi

B3MIX28PAOw/viewform gerado pelo correio eletrônico do FORTTSUAS-RF 

(forttsuas.rf@gmail.com).  

Os requisitos e documentos necessários para candidatura estão estabelecidos 

no Regimento Eleitoral, publicado em 30 de setembro de 2020 no Diário Oficial do 

município de Franca/SP e disponível nas redes sociais do FORTTSUAS-RF 

(https://www.facebook.com/forttsuasrf/photos/?ref=page_internal). 

   FÓRUM DE TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO  
        SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DE FRANCA*. 

ForttSuas-RF 

* Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópol is, Morro Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. 

CONTATOS: forttsuas.rf@gmail.com  -  Facebook FORTTSUAS-RF  -  BLOG forttsuas-rf.blogspot.com 

No dia 08 de outubro de 2020, o FORTTSUAS-RF divulgará em suas redes sociais 

(Facebook Forttsuas-rf, BLOG forttsuas-rf.blogspot.com, instagram @forttsuas-rf) a relação 

das candidaturas deferidas/indeferidas. 

O prazo para apresentação de recurso para as candidaturas indeferidas será até o 

dia 09 de outubro de 2020, que deve ser encaminhado para o e-mail do FORTTSUAS-RF 

(forttsuas.rf@gmail.com) aos cuidados da Comissão Eleitoral. 

 Na ocorrência de recursos, o FORTTSUAS-RF divulgará no dia 10 de outubro de 
2020, em suas redes sociais (Facebook Forttsuas-rf, BLOG forttsuas-rf.blogspot.com, 

instagram @forttsuas-rf) a relação do resultado. 

 

Franca, 05 de outubro de 2020. 

 

 

Rosicler Lemos da Silva 
Coordenadora Adjunta do FORTTSUAS-RF 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PARCERIA
Proc. Nº 0389962/2020 – Proposta de conservação de áreas municipais, nos termos da Lei 8.829/2019, apresentada pela empresa 
Camila Construtora LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.625.875/0001-00, tendo por objeto manutenções e reformas nas unidades 
escolares municipais.

Eduardo Ribeiro Guerra
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ARTE, CULTURA E LAZER

ERRATA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, DE 03 DE OUTUBRO DE 2020. - Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e 
Lazer. Na data do Diário Oficial do Município de 03 de outubro de 2020, onde se lê no Item 5.1 A “Comissão Especial de Análise, 
Seleção e Julgamento será composta por 08 (oito) membros, nomeados através da Portaria no 289, de 03 de outubro de 2020” 
leia-se “Comissão Especial de Análise, Seleção e Julgamento será composta por 08 (oito) membros, nomeados através da Portaria 
no 291, de 03 de outubro de 2020”; Onde se lê no Item 8 “As despesas decorrentes da execução do presente Edital no valor de R$ 
2.218.385,76 correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do município”, leia-se “As despesas decorrentes da execução do 
presente Edital no valor de R$ 1.308.385,76 correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do município”.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 06 de outubro de 2020. 
William César Matias 

Secretário Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

                                 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social:  AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Inscrição Municipal: 48623
CNPJ:  07.707.650/0030-55
Endereço: Rua Voluntários da Franca, 490 - Estação
Atividade:  Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
                                                          O Senhor José Eli da Silva - Fiscal de Tributos do Município de Franca, solicita ao contribuinte 
supracitado que compareça ao Paço Municipal – Fiscalização de Rendas, Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova – Franca/
SP para ter acesso à integra da documentação cuja entrega no endereço do contribuinte foi infrutífera, ficando o mesmo, desde já, 
NOTIFICADO de que no Processo nº 202015577 foram lançados, por meio da Notificação Preliminar  nº 2020147/1, fundamentada 
no Art. 89 da Lei 1.672/68,  valores a recolher do ISS (Imposto sobre Serviços), referentes a uma ou mais competências referentes 
ao exercício de 2.016, devendo tais diferenças serem recolhidas ou serem apresentados os comprovantes de pagamento no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também o contribuinte supracitado NOTIFICADO de 
que, caso não haja o cumprimento da Notificação Preliminar acima  referida, o ISS de que se cuida somente poderá ser recolhido 
por meio do Auto de Infração nº 2020147/2, acrescido da penalidade de Multa Fiscal imposta pelo Auto de Infração  nº 2020147/3, 
fundamentados nos arts. 96 e 75, I da Lei 1.672/68, até o prazo máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data da publicação 
do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer manifestação no prazo estabelecido, os débitos serão encami-
nhados para cobrança em Dívida Ativa (Arts. 48 a 61 – Lei 1.672/68), sujeitando-se à execução fiscal judicial.

Franca SP, 05 de Outubro de 2020.
José Eli da Silva

Fiscal de Tributos do Município de Franca
________________________________________________________________________________________________________

                                   EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: LOOK AFTER PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
Inscrição Municipal: 48.660
CNPJ:  09.275.044/0001-07
Endereço: Rua Do Comércio, 1650 - Sl. 28 - Centro - Franca - SP.
Atividade: Propaganda e Publicidade.
                                                                                O Senhor José Eli da Silva - Fiscal de Tributos do Município de Franca, solicita ao 
contribuinte supracitado que compareça ao Paço Municipal – Fiscalização de Rendas, Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova 
– Franca/SP para ter acesso à integra da documentação cuja entrega no endereço do contribuinte foi infrutífera, ficando o mesmo, 
desde já, NOTIFICADO de que no Processo nº 202015577 foram lançados, por meio da Notificação Preliminar  nº 2020148/1, fun-
damentada no Art. 89 da Lei 1.672/68,  valores a recolher do ISS (Imposto sobre Serviços), referentes a uma ou mais competências 
referentes ao exercício de 2.016, devendo tais diferenças serem recolhidas ou serem apresentados os comprovantes de pagamento 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também o contribuinte supracitado NO-
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TIFICADO de que, caso não haja o cumprimento da Notificação Preliminar acima  referida, o ISS de que se cuida somente poderá 
ser recolhido por meio do Auto de Infração nº 2020148/2, acrescido da penalidade de Multa Fiscal imposta pelo Auto de Infração  nº 
2020148/3, fundamentados nos arts. 96 e 75, I da Lei 1.672/68, até o prazo máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data 
da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer manifestação no prazo estabelecido, os débitos 
serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (Arts. 48 a 61 – Lei 1.672/68), sujeitando-se à execução fiscal judicial.

Franca SP, 05 de outubro de 2020.
José Eli da Silva

Fiscal de Tributos do Município de Franca
________________________________________________________________________________________________________

                                  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social:  OSMAR APARECIDO MESSIAS FRANCA
Inscrição Municipal: 48391
CNPJ:  00.435.490/0001-59
Endereço: Av. Dr. Abrahão Brickman, 320 - Apto. 34. 
Atividade: Representação Comercial.
                                                                        O Senhor José Eli da Silva - Fiscal de Tributos do Município de Franca, solicita ao 
contribuinte supracitado que compareça ao Paço Municipal – Fiscalização de Rendas, Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova 
– Franca/SP para ter acesso à integra da documentação cuja entrega no endereço do contribuinte foi infrutífera, ficando o mesmo, 
desde já, NOTIFICADO de que no Processo nº 2019000910 foram lançados, por meio da Notificação Preliminar  nº 2020145/1, fun-
damentada no Art. 89 da Lei 1.672/68,  valores a recolher do ISS (Imposto sobre Serviços), referentes a uma ou mais competências 
referentes ao exercício de 2.016, devendo tais diferenças serem recolhidas ou serem apresentados os comprovantes de pagamento 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também o contribuinte supracitado NO-
TIFICADO de que, caso não haja o cumprimento da Notificação Preliminar acima  referida, o ISS de que se cuida somente poderá 
ser recolhido por meio do Auto de Infração nº 2020145/2, acrescido da penalidade de Multa Fiscal imposta pelo Auto de Infração  nº 
2020146/3, fundamentados nos arts. 96 e 75, I da Lei 1.672/68, até o prazo máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data 
da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer manifestação no prazo estabelecido, os débitos 
serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (Arts. 48 a 61 – Lei 1.672/68), sujeitando-se à execução fiscal judicial.

Franca SP, 05 de Outubro de 2020.
José Eli da Silva

Fiscal de Tributos do Município de Franca
________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: RUDSON SILVA E MARQUES GESSO - ME
Inscrição Municipal: 25177-1
CNPJ: 96.461.033/0001-08
Endereço: Rua Boa Vista, 3049 – apto 01 – Jd. Samelo III
Atividade: Prestação de serviços em gesso

O Senhor Carlos Henrique Gomes de Souza - Fiscal de Tributos do Município de Franca, 
solicita ao contribuinte supracitado que compareça ao Paço Municipal – Fiscalização de Rendas, Rua Frederico Moura, 1517 – 
Cidade Nova – Franca/SP para ter acesso à integra da documentação cuja entrega no endereço do contribuinte foi infrutífera, 
ficando o mesmo, desde já, NOTIFICADO de que no Processo nº 2020015556  foram lançados, por meio da Notificação Preliminar  
nº 2020000026/1, fundamentada no Art. 89 da Lei 1.672/68,  valores a recolher do ISS (Imposto sobre Serviços), de a uma ou mais 
competências, referentes ao exercício de 2016, devendo tais diferenças serem recolhidas ou serem apresentados os comprovantes 
de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também o contribuinte supracitado 
NOTIFICADO de que, caso não haja o cumprimento da Notificação Preliminar acima referida, o ISS de que se cuida somente poderá 
ser recolhido por meio do Auto de Infração nº 2020000026/2, acrescido da penalidade de multa fiscal imposta pelo Auto de Infração 
nº 2020000026/3, fundamentados nos arts. 96 e 75, I da Lei 1.672/68, até o prazo máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data 
da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer manifestação no prazo estabelecido, os débitos 
serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (Arts. 48 a 61 – Lei 1.672/68), sujeitando-se à execução fiscal judicial.

Franca, 05 de outubro de 2020
Carlos Henrique Gomes de Souza

Fiscal de Tributos do Município de Franca
________________________________________________________________________________________________________

                                EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social:  TOP BR PUBLICIDADE EIRELI ME.
Inscrição Municipal: 48.765
CNPJ:  09.357.147/0001-08
Endereço: Rua Homero Pacheco Alves, 1350 - 
Atividade: Agência de Publicidade. 
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                                                                        O Senhor José Eli da Silva - Fiscal de Tributos do Município de Franca, solicita ao 
contribuinte supracitado que compareça ao Paço Municipal – Fiscalização de Rendas, Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova 
– Franca/SP para ter acesso à integra da documentação cuja entrega no endereço do contribuinte foi infrutífera, ficando o mesmo, 
desde já, NOTIFICADO de que no Processo nº 202015577 foram lançados, por meio da Notificação Preliminar  nº 2020149/1, fun-
damentada no Art. 89 da Lei 1.672/68,  valores a recolher do ISS (Imposto sobre Serviços), referentes a uma ou mais competências 
referentes ao exercício de 2.016, devendo tais diferenças serem recolhidas ou serem apresentados os comprovantes de pagamento 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também o contribuinte supracitado NO-
TIFICADO de que, caso não haja o cumprimento da Notificação Preliminar acima  referida, o ISS de que se cuida somente poderá 
ser recolhido por meio do Auto de Infração nº 2020149/2, acrescido da penalidade de Multa Fiscal imposta pelo Auto de Infração  nº 
2020149/3, fundamentados nos arts. 96 e 75, I da Lei 1.672/68, até o prazo máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data 
da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer manifestação no prazo estabelecido, os débitos 
serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (Arts. 48 a 61 – Lei 1.672/68), sujeitando-se à execução fiscal judicial.

Franca SP, 05 de outubro de 2020.
José Eli da Silva

Fiscal de Tributos do Município de Franca
-

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA/SP

5º ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 06/2017

Contrato nº 06/2017
Procedimento Interno de Despesa nº 79/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos reprográficos multifuncional e equipamentos laser 
P&B e color, com forneceimento de surprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica local.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA – CNPJ: 49.219.538/0001-80
Contratada: RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELLI EPP – CNPJ: 
21.309.535/0001-19
Valor: R$ 4.836,34 (quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) mensais.
Vigência: 10 de novembro de 2020 a 09 de novembro de 2021.

Franca, 02 de outubro de 2020.
Vereador Sérgio Henrique Palamoni

Presidente

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA

A Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC) de fins não econômicos 
e lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 49.219.660/0001-57, que tem por objetivo principal atuar na área de Assistência Social, vem 
por meio deste, COMUNICAR e TORNAR PÚBLICA a abertura de processo seletivo para preenchimento de 1 (uma) vaga para 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO para o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, nos seguintes termos:

I –Perfil: 
a) Escolaridade: Ensino médio completo; b)Habilidades e aptidão para o trabalho com crianças e adolescentesem situação de 
vulnerabilidade; c) Habilidades para trabalho em equipe, solução de conflitos e boa comunicação.
II - Da inscrição no Processo Seletivo:
a) Encaminhar o currículo exclusivamente por meio do e-mail scfvesaccentro@gmail.com, até cinco dias desta publicação. 
II - Do processo de Avaliação e Seleção:
Primeira etapa: análise e seleção de currículos, em conformidade com os requisitos acima;
Segunda etapa: entrevista com os candidatos.
Parágrafo Primeiro: O processo seletivo não se trata de um concurso público, e dar-se á em conformidade com a legislação em 
vigor, cuja organização, análise e avaliação ficarão a cargo da própria Instituição.
Parágrafo Segundo: Somente será considerado apto para o exercício da função o candidato que cumprir de forma satisfatória todas 
as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.  
Parágrafo Terceiro: O candidato selecionado será contratado pelo regime da CLT, e prestará serviço dentro do horário estabelecido 
pela instituição. Para esse fim, deverá apresentar os documentos pessoais e comprovantes de endereço e escolaridade.

Franca/SP, 05 de outubro de 2020.
Rui Engrácia Garcia

Presidente
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