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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 11.593, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõe sobre a APROVAÇÃO do PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL denominado “EDIFÍCIO VIA FRANCA”, localizado na Rua Padre Anchieta, Nº 
1356, de propriedade da CONSTRUTORA CV LOPES LTDA.

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 os termos da Lei Municipal nº 9.325, de 24 de fevereiro de 2023, que dispôs sobre a fi xação dos padrões urbanísticos 
do Edifício Via Franca, para fi ns de regularização;

Considerando o conjunto probatório constante do processo administrativo nº 2016055753, instaurado e desenvolvido visando à 
aprovação do edifício identifi cado no preâmbulo, nos quais estão inseridas manifestações favoráveis das unidades afi ns, inclusive 
da Procuradoria Geral do Município de Franca;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aprovado o projeto de substituição referente a implantação do Condomínio residencial, denominado “EDIFÍCIO VIA 
FRANCA”, localizado na  Rua Padre Anchieta, Nº 1356, nesta cidade de Franca-SP, de propriedade de CONSTRUTORA CV LOPES 
LTDA, com sede na Rua Saldanha Marinho, 849, Bairro Jardim Higienópolis, na cidade de Franca-SP, inscrita no CPNJ sob nº 
69.320.901/0001-67, neste ato representada por seus sócios proprietários, o senhores Carlos Lopes da Silva, brasileiro, casado, 
arquiteto, empresário, portador do RG nº 17.883-602-SSP/SP e do CPF nº 122.159.958-58, e Valdir Lopes da  Silva, brasileiro, 
divorciado, engenheiro, empresário, portador do RG nº 6.935.083-SSP/SP e do CPF nº 357.937.088-04.

Parágrafo único.  A aprovação do empreendimento previsto neste Decreto está vinculada à matricula n° 83.596 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de Franca - SP.

Art. 2º O parcelamento do solo na modalidade de Condomínio Residencial ora aprovado, fi ca integrado à Zona Residencial (ZR), 
para efeito das Leis Complementares 030/2000 e 050/2003.

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

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 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;
m) recuperação do pavimento do sistema viário municipal (leito carroçável e/ou passeio) em decorrência de danos ocasionados 
pela obra;
n) outras obras necessárias a implantação do referido empreendimento.

Art. 4º Nenhuma obra e/ou serviço poderá ser iniciada e executada sem a aprovação dos projetos, expedição do alvará e/ou licen-
ça própria.

Parágrafo único.  Em todas as fases de execução dos serviços e obras será facilitada pelo empreendedor a fi scalização pela Prefei-
tura Municipal de Franca e pelos organismos concessionários competentes das respectivas obras a serem realizadas.

Art. 5º A ocupação do empreendimento fi ca vinculada a emissão do “habite-se” que somente será emitido após o cumprimento 
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total das obrigações constantes do artigo 3º deste decreto e do alvará de construção.

Art. 6º 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. 7º No caso de necessidade de abertura de servidão em terreno de particulares para abrigar obras de infraestrutura, as des-
pesas 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. 8º Este Decreto entrará em vigor e produzirá seus efeitos após sua publicação no Diário Ofi cial 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 CV LOPES LTDA, com comprovação desta publicação no prazo máximo de 5 dias 
úteis.

Art. 9º A construção deverá estar igual aos projetos apresentados à prefeitura.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 24 de fevereiro de 2023.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

DECRETO Nº 11.594, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõe sobre a APROVAÇÃO do PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL denominado “EDIFÍCIO ATRIUM”, localizado na Rua José de Alencar, Nº 
1741, de propriedade da CONSTRUTORA CV LOPES LTDA.

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 os termos da Lei Municipal nº 9.324, de 24 de fevereiro de 2023, que dispôs sobre a fi xação dos padrões urbanísticos 
do Edifício Atrium, para fi ns de regularização;

Considerando o conjunto probatório constante do processo administrativo nº 2017056139, instaurado e desenvolvido visando à 
aprovação do edifício identifi cado no preâmbulo, nos quais estão inseridas manifestações favoráveis das unidades afi ns, inclusive 
da Procuradoria Geral do Município de Franca;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aprovado o projeto de substituição referente a implantação do Condomínio residencial, denominado “EDIFÍCIO 
ATRIUM”, localizado na Rua José de Alencar, nº 1741, no Bairro da Estação, nesta cidade de Franca-SP ,  de propriedade de 
CONSTRUTORA CV LOPES LTDA, com sede na Rua Saldanha Marinho, 849, Bairro Jardim Higienópolis, na cidade de Franca-SP, 
inscrita no CPNJ sob nº 69.320.901/0001-67, neste ato representada por seus sócios proprietários, o senhores Carlos Lopes da 
Silva, brasileiro, casado, arquiteto, empresário, portador do RG nº 17.883-602-SSP/SP e do CPF nº 122.159.958-58, e Valdir Lopes 
da  Silva, brasileiro, divorciado, engenheiro, empresário, portador do RG nº 6.935.083-SSP/SP e do CPF nº 357.937.088-04.

Parágrafo Único.  A aprovação do empreendimento previsto neste Decreto está vinculada à matricula n° 21.566 do 2º Ofi cial de 
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Registro de Imóveis da Comarca de Franca - SP.

Art. 2º O parcelamento do solo na modalidade de Condomínio Residencial ora aprovado, fi ca integrado à Zona Residencial (ZR), 
para efeito das Leis Complementares 030/2000 e 050/2003.

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

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 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;
m) recuperação do pavimento do sistema viário municipal (leito carroçável e/ou passeio) em decorrência de danos ocasionados 
pela obra;
n) outras obras necessárias a implantação do referido empreendimento.

Art. 4º Nenhuma obra e/ou serviço poderá ser iniciada e executada sem a aprovação dos projetos, expedição do alvará e/ou licen-
ça própria.

Parágrafo único.  Em todas as fases de execução dos serviços e obras será facilitada pelo empreendedor a fi scalização pela Prefei-
tura Municipal de Franca e pelos organismos concessionários competentes das respectivas obras a serem realizadas.

Art. 5º A ocupação do empreendimento fi ca 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. 6º 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. 7º No caso de necessidade de abertura de servidão em terreno de particulares para abrigar obras de infraestrutura, as des-
pesas 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. 8º Este Decreto entrará em vigor e produzirá seus efeitos após sua publicação no Diário Ofi cial 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 CV LOPES LTDA, com comprovação desta publicação no prazo máximo de 5 dias 
úteis.

Art. 9 A construção deverá estar igual aos projetos apresentados à prefeitura.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 24 de fevereiro de 2023.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

DECRETO Nº 11.569, DE 02 JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a Programação Financeira para o exercício de 2023.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais 
e considerando os estudos e a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, bem como dos setores de contabilidade das autar-
quias municipais e da Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC;

D E C R E T A

Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira para o exercício de 2023 da administração direta e indireta de conformidade 
com os quadros do Anexo I deste decreto.
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Art. 2º A receita da programação referida no artigo anterior corresponde à proporção da receita arrecadada em 2022 e, a despesa, 
à previsão para empenho no exercício.

§ 1º  Havendo variação para baixo, na arrecadação, a programação da despesa será adequada, através de contingenciamento, 
mantendo-se os limites mínimos e máximos de aplicação previstos constitucionalmente.

§ 2º  As diferenças verifi cadas entre as receitas e as despesas do Anexo I, da Prefeitura, da Fundação Esporte, Arte e Cultura e 
do SASSOM, referem-se às transferências intragovernamentais conforme portaria 339 de 29/08/2001 da Secretaria do Tesouro 
Nacional.

§ 3º As disponibilidades fi nanceiras, apuradas no Balanço Patrimonial de 31/12/2022, serão vinculadas ao pagamento de restos a 
pagar, e seu resultado líquido será utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, em conformidade com 
o artigo 16 da Lei 9.258, de 22/09/2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou ainda mediante autorização do Legislativo, durante o 
exercício de 2023.

§ 4º  Na programação fi nanceira do Anexo I referente à Prefeitura Municipal de Franca, está inclusa a Câmara Municipal de Franca.

Art. 3º   Integram e incorporam este Decreto:

I - Anexo I - Programação Financeira para o Exercício de 2023;
II - Anexo II – Receita, de janeiro a dezembro, arrecadada em 2022 e projetada para 2023;
III - Anexo III - Previsão de Arrecadação Bimestral para 2023.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de janeiro de 2023.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

A N E X O   I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA 2023 

MUNICÍPIO (CONSOLIDADO)

MÊS RECEITA ACUMULADA DESPESA ACUMULADA SALDO

JANEIRO  191.017.134,77  191.017.134,77  296.823.057,46  296.823.057,46  (105.805.922,69)

FEVEREIRO  91.226.535,07  282.243.669,84  67.303.765,84  364.126.823,30  (81.883.153,46)

MARÇO  109.119.583,87  391.363.253,70  86.253.978,52  450.380.801,82  (59.017.548,11)

ABRIL  96.029.634,48  487.392.888,19  70.561.454,38  520.942.256,19  (33.549.368,01)

MAIO  107.572.631,43  594.965.519,62  102.588.120,68  623.530.376,87  (28.564.857,26)

JUNHO  94.883.469,93  689.848.989,55  71.246.215,02  694.776.591,89  (4.927.602,35)

JULHO  100.375.311,96  790.224.301,51  142.249.283,53  837.025.875,43  (46.801.573,92)

AGOSTO  113.088.103,03  903.312.404,54  94.506.220,86  931.532.096,29  (28.219.691,75)

SETEMBRO  94.697.416,86  998.009.821,40  95.760.781,80  1.027.292.878,09  (29.283.056,69)

OUTUBRO  99.740.318,62  1.097.750.140,02  65.992.150,49  1.093.285.028,58  4.465.111,44 

NOVEMBRO  94.056.597,02  1.191.806.737,04  85.879.095,83  1.179.164.124,42  12.642.612,62 

DEZEMBRO  113.273.477,94  1.305.080.214,98  125.916.090,56  1.305.080.214,98  -   

Acumulado  1.305.080.214,98  1.305.080.214,98 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

MÊS RECEITA ACUMULADA
DESPESA

SALDO
CÂMARA MUN. PREFEITURA ACUMULADA

JANEIRO  183.167.721,64  183.167.721,64  2.550.537,82  273.187.185,14  275.737.722,96  (92.570.001,31)

FEVEREIRO  82.706.767,98  265.874.489,63  1.743.011,60  60.079.500,40  337.560.234,96  (71.685.745,33)

MARÇO  101.610.839,60  367.485.329,22  1.468.242,94  79.116.142,50  418.144.620,39  (50.659.291,17)

ABRIL  89.471.865,99  456.957.195,21  1.297.863,78  63.764.351,38  483.206.835,55  (26.249.640,34)

MAIO  100.497.900,45  557.455.095,66  1.874.829,55  94.298.870,81  579.380.535,92  (21.925.440,25)

JUNHO  87.586.133,43  645.041.229,10  1.419.839,75  64.056.632,72  644.857.008,39  184.220,71 
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JULHO  91.647.187,94  736.688.417,03  1.359.819,84  131.514.708,11  777.731.536,34  (41.043.119,31)

AGOSTO  105.475.538,04  842.163.955,07  1.350.139,20  85.139.455,18  864.221.130,72  (22.057.175,65)

SETEMBRO  87.311.868,84  929.475.823,91  1.350.139,20  86.343.980,95  951.915.250,88  (22.439.426,97)

OUTUBRO  92.694.559,41  1.022.170.383,31  1.357.883,70  59.125.810,04  1.012.398.944,61  9.771.438,70 

NOVEMBRO  87.101.779,22  1.109.272.162,53  1.514.710,00  77.262.883,27  1.091.176.537,89  18.095.624,65 

DEZEMBRO  105.562.837,47  1.214.835.000,00  2.074.250,62  109.483.790,47  1.202.734.578,98  12.100.421,02 

Acumulado  1.214.835.000,00  19.361.268,00  1.183.373.310,98 

* Saldo fi nal corresponde às transferências do SASSOM e as transferências à FEAC.

PREFEITURA - RECURSOS PRÓPRIOS (FONTES 01 e 08)

MÊS  RECEITA  ACUMULADA 
 DESPESAS E TRANSFERÊNCIAS 

 SALDO 
CÂMARA FEAC PREFEITURA ACUMULADO

JANEIRO  149.868.875,60  149.868.875,60  2.550.537,82  4.664.234,06  230.179.808,55  237.394.580,43  (87.525.704,83)

FEVEREIRO  56.937.281,38  206.806.156,99  1.743.011,60  (54.319,84)  35.907.986,54  274.991.258,73  (68.185.101,74)

MARÇO  67.276.016,13  274.082.173,12  1.468.242,94  166.460,80  36.715.060,67  313.341.023,14  (39.258.850,02)

ABRIL  60.706.619,74  334.788.792,86  1.297.863,78  465.078,00  40.094.694,31  355.198.659,23  (20.409.866,38)

MAIO  66.058.218,23  400.847.011,09  1.874.829,55  990.908,61  64.344.017,51  422.408.414,90  (21.561.403,81)

JUNHO  57.680.901,78  458.527.912,87  1.419.839,75  466.734,96  42.008.765,13  466.303.754,74  (7.775.841,87)

JULHO  63.143.666,87  521.671.579,73  1.359.819,84  2.802.711,59  83.527.470,11  553.993.756,28  (32.322.176,54)

AGOSTO  67.017.418,01  588.688.997,74  1.350.139,20  2.023.440,03  55.879.255,07  613.246.590,58  (24.557.592,84)

SETEMBRO  59.127.106,81  647.816.104,55  1.350.139,20  45.810,76  65.312.836,48  679.955.377,03  (32.139.272,47)

OUTUBRO  55.828.257,52  703.644.362,08  1.357.883,70  638.508,26  36.568.302,66  718.520.071,65  (14.875.709,57)

NOVEMBRO  55.263.350,29  758.907.712,37  1.514.710,00  1.435.350,57  53.565.152,11  775.035.284,33  (16.127.571,96)

DEZEMBRO  71.806.311,20  830.714.023,57  2.074.250,62  855.503,21  52.748.985,41  830.714.023,57  -   

Acumulado  830.714.023,57  19.361.268,00  14.500.421,02  796.852.334,55 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA - UNI-FACEF

MÊS  RECEITA  ACUMULADA DESPESA ACUMULADA SALDO

JANEIRO  5.882.297,25  5.882.297,25  11.333.491,16  11.333.491,16  (5.451.193,91)

FEVEREIRO  5.671.669,15  11.553.966,40  4.078.098,55  15.411.589,72  (3.857.623,32)

MARÇO  4.804.816,11  16.358.782,51  3.996.203,98  19.407.793,69  (3.049.011,18)

ABRIL  4.269.971,72  20.628.754,23  3.227.062,95  22.634.856,64  (2.006.102,40)

MAIO  4.530.544,71  25.159.298,94  3.816.968,22  26.451.824,86  (1.292.525,92)

JUNHO  4.560.974,46  29.720.273,40  3.947.977,96  30.399.802,82  (679.529,42)

JULHO  6.229.141,05  35.949.414,45  4.917.849,69  35.317.652,51  631.761,95 

AGOSTO  4.802.790,83  40.752.205,28  3.847.069,00  39.164.721,51  1.587.483,77 

SETEMBRO  4.775.619,11  45.527.824,39  5.872.503,20  45.037.224,70  490.599,68 

OUTUBRO  4.331.710,67  49.859.535,06  3.424.668,83  48.461.893,54  1.397.641,52 

NOVEMBRO  4.387.355,52  54.246.890,58  3.507.446,51  51.969.340,05  2.277.550,53 

DEZEMBRO  4.523.375,42  58.770.266,00  6.800.925,95  58.770.266,00  -   

Acumulado  58.770.266,00  58.770.266,00 

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

MÊS RECEITA ACUMULADA DESPESA ACUMULADA SALDO

JANEIRO  1.681.022,95  1.681.022,95  2.621.858,37  2.621.858,37  (940.835,42)

FEVEREIRO  2.288.860,03  3.969.882,98  1.277.727,94  3.899.586,31  70.296,67 

MARÇO  2.213.941,84  6.183.824,82  1.450.541,49  5.350.127,79  833.697,03 

ABRIL  1.811.559,10  7.995.383,92  1.641.377,72  6.991.505,51  1.003.878,41 

MAIO  2.003.853,51  9.999.237,43  1.413.293,62  8.404.799,13  1.594.438,30 

JUNHO  2.192.462,38  12.191.699,81  1.276.228,13  9.681.027,26  2.510.672,55 

JULHO  1.953.897,66  14.145.597,47  1.564.533,38  11.245.560,64  2.900.036,83 

AGOSTO  2.214.266,12  16.359.863,59  1.868.892,78  13.114.453,42  3.245.410,17 

SETEMBRO  2.041.442,19  18.401.305,78  1.981.505,00  15.095.958,42  3.305.347,36 
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OUTUBRO  2.143.115,82  20.544.421,60  1.295.906,63  16.391.865,06  4.152.556,54 

NOVEMBRO  1.974.594,30  22.519.015,89  2.019.866,35  18.411.731,41  4.107.284,49 

DEZEMBRO  2.494.554,11  25.013.570,00  6.601.838,59  25.013.570,00  -   

Acumulado  25.013.570,00  25.013.570,00 

SASSOM

MÊS RECEITA ACUMULADA DESPESA ACUMULADA SALDO

JANEIRO  281.348,51  281.348,51  2.461.006,50  2.461.006,50  (2.179.657,99)

FEVEREIRO  405.788,84  687.137,36  26.298,12  2.487.304,62  (1.800.167,26)

MARÇO  462.029,89  1.149.167,25  28.430,40  2.515.735,02  (1.366.567,77)

ABRIL  441.296,97  1.590.464,22  130.779,84  2.646.514,86  (1.056.050,64)

MAIO  503.805,47  2.094.269,69  156.722,58  2.803.237,44  (708.967,75)

JUNHO  509.520,66  2.603.790,35  44.422,50  2.847.659,94  (243.869,59)

JULHO  510.863,68  3.114.654,02  55.439,28  2.903.099,22  211.554,80 

AGOSTO  552.478,79  3.667.132,82  234.195,42  3.137.294,64  529.838,18 

SETEMBRO  547.705,23  4.214.838,04  146.061,18  3.283.355,82  931.482,22 

OUTUBRO  533.859,77  4.748.697,82  112.300,08  3.395.655,90  1.353.041,92 

NOVEMBRO  541.096,95  5.289.794,76  87.068,10  3.482.724,00  1.807.070,76 

DEZEMBRO  664.005,24  5.953.800,00  71.076,00  3.553.800,00  2.400.000,00 

Acumulado  5.953.800,00  3.553.800,00 

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC

MÊS RECEITA ACUMULADA DESPESA ACUMULADA SALDO

JANEIRO  4.744,41  4.744,41  4.668.978,48  4.668.978,48  (4.664.234,06)

FEVEREIRO  153.449,06  158.193,48  99.129,22  4.768.107,70  (4.609.914,22)

MARÇO  27.956,42  186.149,90  194.417,22  4.962.524,92  (4.776.375,02)

ABRIL  34.940,71  221.090,61  500.018,71  5.462.543,63  (5.241.453,03)

MAIO  36.527,29  257.617,89  1.027.435,89  6.489.979,52  (6.232.361,63)

JUNHO  34.379,00  291.996,89  501.113,96  6.991.093,48  (6.699.096,59)

JULHO  34.221,64  326.218,53  2.836.933,23  9.828.026,71  (9.501.808,19)

AGOSTO  43.029,25  369.247,78  2.066.469,28  11.894.496,00  (11.525.248,22)

SETEMBRO  20.781,50  390.029,28  66.592,27  11.961.088,27  (11.571.058,98)

OUTUBRO  37.072,95  427.102,24  675.581,21  12.636.669,48  (12.209.567,24)

NOVEMBRO  51.771,03  478.873,27  1.487.121,60  14.123.791,08  (13.644.917,81)

DEZEMBRO  28.705,71  507.578,98  884.208,92  15.008.000,00  (14.500.421,02)

Acumulado  507.578,98  15.008.000,00 

A N E X O   II

RECEITA 2022 (ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO, E ESTIMATIVA DE DEZEMBRO) E PROJEÇÃO PARA 2023

MESES
MUNICÍPIO (CONSOLIDADO) PMF UNI-FACEF

2022 2023 2022 2023 2022 2023
JANEIRO  160.663.674,92  191.017.079,74  153.464.395,58  183.167.721,64  5.349.122,17  5.882.242,22 

FEVEREIRO  77.159.774,12  91.226.482,01  69.294.655,44  82.706.767,98  5.157.585,53  5.671.616,09 

MARÇO  92.067.353,27  109.119.538,91  85.133.155,25  101.610.839,60  4.369.304,59  4.804.771,16 

ABRIL  81.029.723,81  96.029.594,53  74.962.693,82  89.471.865,99  3.882.938,83  4.269.931,77 

MAIO  90.752.013,11  107.572.589,04  84.200.695,47  100.497.900,45  4.119.893,32  4.530.502,32 

JUNHO  80.136.928,42  94.883.427,26  73.382.760,39  87.586.133,43  4.147.564,90  4.560.931,79 

JULHO  84.841.393,26  100.375.253,68  76.785.255,49  91.647.187,94  5.664.527,83  6.229.082,77 

AGOSTO  95.423.465,31  113.088.058,10  88.371.136,29  105.475.538,04  4.367.462,88  4.802.745,89 

SETEMBRO  79.993.826,95  94.697.372,19  73.152.971,81  87.311.868,84  4.342.754,02  4.775.574,43 

OUTUBRO  84.194.412,63  99.740.278,09  77.662.780,35  92.694.559,41  3.939.081,72  4.331.670,14 
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NOVEMBRO  79.430.850,03  94.056.555,97  72.976.951,30  87.101.779,22  3.989.682,89  4.387.314,48 

DEZEMBRO  95.608.387,28  113.273.985,46  88.444.278,84  105.562.837,47  4.113.873,86  4.523.882,93 

TOTAL  1.101.301.803,11  1.305.080.214,98  1.017.831.730,03  1.214.835.000,00  53.443.792,54  58.770.266,00 

MESES
FDF SASSOM FEAC

2022 2023 2022 2023 2022 2023
JANEIRO  1.524.480,52  1.681.022,95  320.430,96  281.348,51  5.245,69  4.744,41 

FEVEREIRO  2.075.713,80  2.288.860,03  462.157,44  405.788,84  169.661,91  153.449,06 

MARÇO  2.007.772,24  2.213.941,84  526.211,00  462.029,89  30.910,19  27.956,42 

ABRIL  1.642.860,71  1.811.559,10  502.598,04  441.296,97  38.632,41  34.940,71 

MAIO  1.817.248,03  2.003.853,51  573.789,67  503.805,47  40.386,62  36.527,29 

JUNHO  1.988.293,02  2.192.462,38  580.298,76  509.520,66  38.011,35  34.379,00 

JULHO  1.771.944,23  1.953.897,66  581.828,34  510.863,68  37.837,37  34.221,64 

AGOSTO  2.008.066,32  2.214.266,12  629.224,26  552.478,79  47.575,56  43.029,25 

SETEMBRO  1.851.336,33  2.041.442,19  623.787,59  547.705,23  22.977,20  20.781,50 

OUTUBRO  1.943.541,77  2.143.115,82  608.018,85  533.859,77  40.989,94  37.072,95 

NOVEMBRO  1.790.713,53  1.974.594,30  616.261,35  541.096,95  57.240,96  51.771,03 

DEZEMBRO  2.262.252,96  2.494.554,11  756.242,97  664.005,24  31.738,65  28.705,71 

TOTAL  22.684.223,46  25.013.570,00  6.780.849,23  5.953.800,00  561.207,85  507.578,98 

PREFEITURA - RECURSOS PRÓPRIOS (FONTE 01)
Receita 2022 2023
janeiro       127.034.343,49   149.868.875,60 

fevereiro        48.262.123,35    56.937.281,38 

março        57.025.613,27    67.276.016,13 

abril        51.457.152,48    60.706.619,74 

maio        55.993.363,21    66.058.218,23 

junho        48.892.443,21    57.680.901,78 

julho        53.522.882,81    63.143.666,87 

agosto        56.806.416,04    67.017.418,01 

setembro        50.118.299,52    59.127.106,81 

outubro        47.322.074,14    55.828.257,52 

novembro        46.843.238,10    55.263.350,29 

dezembro        60.865.657,16    71.806.311,20 

Total       704.143.606,78   830.714.023,57 

PMF Prefeitura Municipal de Franca

Uni-FACEF Centro Universidade de Franca - Uni-FACEF

FDF Faculdade de Direito de Franca

SASSOM Serviço de Assistência Social Municipiários de Franca

FEAC Fundação Esporte, Arte e Cultura

A N E X O   III
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO BIMESTRAL PARA 2023

Bimestre MUNICÍPIO 
(consolidado) PMF Uni-FACEF FDF SASSOM FEAC

1º bimestre  282.243.669,84  265.874.489,63  11.553.966,40  3.969.882,98  687.137,36  158.193,48 

2º bimestre  205.149.218,35  191.082.705,59  9.074.787,83  4.025.500,94  903.326,86  62.897,13 

3º bimestre  202.456.101,36 188.084.033,88  9.091.519,17  4.196.315,89  1.013.326,13  70.906,28 

4º bimestre  213.463.414,99  197.122.725,98  11.031.931,88  4.168.163,78  1.063.342,47  77.250,89 

5º bimestre 194.437.735,48 180.006.428,24  9.107.329,77  4.184.558,01  1.081.565,00  57.854,46 

6º bimestre  207.330.074,96  192.664.616,69  8.910.730,94  4.469.148,40  1.205.102,18  80.476,74 
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PORTARIA Nº 055, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõe sobre concessão de LICENÇA SEM VENCIMENTOS para servidora municipal e 
dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o constante do Processo nº 2023005815;

R E S O L V E

Art. 1º Fica AUTORIZADA a concessão de licença sem vencimentos, pelo período de 01 ano, a partir de 27 de fevereiro de 2023, 
da servidora pública municipal Lauriene de Souza Oliveira, chapa 17.099, Técnica em Enfermagem.

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.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 24 de fevereiro de 2023.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 056, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõe sobre a DESIGNAÇÃO de PREPOSTOS que representarão a Prefeitura Municipal 
de Franca perante a Justiça do Trabalho e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º Ficam DESIGNADOS para representar a Prefeitura Municipal de Franca, na qualidade de PREPOSTOS, quando em 
audiência de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, os seguintes servidores:

I - Augusto César da Silva Almeida;
II - Caroline Takarada Pelizaro Cintra; 
III - Elisabeth Aparecida Martins Maranha;
IV - Jussara Fernandes Chimelo;
V - Kênia Lúcia de Oliveira Pacheco Pires;
VI - Luciane Aparecida Furlan;
VII - Luís Fernando Fernandes;
VIII - Marina Rezende Silva;
IX - Márcia Esparapani de Melo;
X - Mirelle Aleixo Bianchini Coelho;
XI - Petersson Alves Faciroli;
XII - Sandra Regina Vilela Fonseca;
XIII - Soraya Abrão;
XIV - Vanessa Brunetto Pereira Borges;
XV - Vinicio Hideki Ito;
XVI - William Taveira da Silveira.

Parágrafo único.  Os servidores designados poderão representar a Prefeitura Municipal em conjunto ou separadamente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

TOTAL 1.305.080.214,98 1.214.835.000,00  58.770.266,00  25.013.570,00  5.953.800,00  507.578,98 

PMF Prefeitura Municipal de Franca

Uni-FACEF Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF

FDF Faculdade de Direito de Franca

SASSOM Serviço de Assistência Social Municipiários de Franca

FEAC Fundação Esporte, Arte e Cultura
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CONTROLADORIA GERAL

EXTRATO DE PENALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 30.081/2021

A Comissão de Descumprimento Contratual em cumprimento à decisão da Senhora Secretária de Educação, publica a aplicação de 
sanção administrativa por descumprimento de obrigações contratuais:

Empresa penalizada: EMES CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 53.289.971/0001-60.
Penalidades e Fundamentação Jurídica: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, conforme inciso III do art. 86 da lei 8.666/93, cláusu-
la 12.1 do contrato administrativo 101/2012 e art. 25, inciso III do Decreto Municipal n° 10.903/2019; MULTA DE 20% (VINTE POR 
CENTO) sobre o valor do contrato, conforme art. 87 da lei 8.666/93 e art. 25, II, “b” do Decreto nº 10.903/93 e item 12.1, alínea “b” 
da cláusula 12 do contrato 101/2012.

Franca/SP, 24 de fevereiro de 2023.
LUÍS OTÁVIO MONTELLI

Presidente da Comi ssão de Descumprimento Contratual

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 236, de 17 de agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Franca, 24 de fevereiro de 2023.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 06, 24 de fevereiro de 2023.

Éder Batista Gomes, Departamento de Controladoria Geral no exercício de suas 
atribuições legais, 

Considerando os princípios que regem a Prefeitura de Franca, esculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

Considerando os serviços públicos prestados pela Prefeitura de Franca e o Princípio do Interesse Público.

Considerando a Lei Complementar nº 393/2022, de 02 de novembro de 2022, a qual atribuiu ao Diretor de Departamento de 
Controladoria Geral a competência para instauração de procedimentos administrativos de apuração de conduta dos servidores 
públicos municipais.

Considerando a designação das servidoras Vanessa Garcia Pimenta, Mariana Matos Bertanha Basso e Angelica Consuelo Peroni 
como membros da Comissão Permanente de Sindicância, conforme Portaria nº 040, de 13 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar, com fulcro no artigo 33, do Decreto Municipal nº 11.234, de 08 de abril de 2021, a instauração de sindicância 
visando à apuração de irregularidades praticadas pelo servidor D. R. S., Chapa XXXX, pelo constante da integra da portaria.

Art. 2º – Deliberar que os membros da Comissão Permanente de Sindicância, designados através da Portaria nº 040, de 13 de 
fevereiro de 2023, poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias às 
atividades de investigação e esclarecimento.
.
Art. 3º – Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do relatório, com possibilidade de prorrogação, mediante 
justifi cativa.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Franca/SP, 24 de fevereiro de 2023.
EDER BATISTA GOMES 

Controladoria Geral do Município

EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE ASSEMBLEIA PÚBLICA – 2ª CHAMADA

O Conselho Municipal de Educação de Franca, em cumprimento à determinação legal (Lei Municipal nº 6632),  convida os segmentos 
abaixo,  a participarem da Assembleia Pública que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, às 17h30, na sede da Secretaria 
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FINANÇAS

Municipal de Educação (Avenida Francisco Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – Parque Francal), com fi nalidade específi ca de eleger 
representantes dos segmentos relacionados abaixo, para comporem o Conselho Municipal de Educação - biênio: 2023/2025. Os 
participantes deverão portar comprovante do segmento a que representa:

- Trabalhadores em Educação (rede municipal, estadual e privada);
- Alunato;
- Conselhos de escolas;
- Associações de bairro;
- Associações e sindicatos de categorias profi ssionais não relacionados com a educação;
- Creches Filantrópicas

Franca, 22 de fevereiro de 2023
Reinaldo Célio Rodrigues

Presidente do Conselho Municipal de Educação

AVISOS DE LICITAÇÃO
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INFRAESTRUTURA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
CONSTRUÇÃO SEM PROJETO

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que o abaixo identifi cado edifi cou construção sem o respectivo projeto 
aprovado pela Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõem os artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal Nº 
371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, conforme o artigo 94 da citada lei, para no prazo de 
16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO PROJETO 
DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no valor de 10 
UFMF (dez inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 766,10 (setecentos e sessenta e seis 
reais e dez centavos), de acordo com o artigo 83, II do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias 
para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: MILENA FERREIRA DA SILVA CORREA E OUTRO
End. imóvel: RUA AUGUSTO BRIÃO, 3228 - L. 14 Q. 04 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.01.010.14.00
Processo: 2023007850 - Auto nº: 119223 - Reg. nº: 7638
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM PROJETO

Processo nº 2627/23 - Pregão Eletrônico nº 049/23. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
SERVIÇO DE AUTO ELETRICA E MATERIAL ELETROELETRÔNICO AUTOMOTIVO.  Recebimento das propostas dos lotes: até 
às 14h00 do dia 14 de março de 2023 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 14 de março de 2023 - Início da 
disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 14/03/2023.
Disponibilidade do Edital: a partir de 28/02/2023, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Processo nº 48674/22 - Pregão Presencial nº 01/23. Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Objeto: 
Contratação de instituição bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha 
de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas da administração direta, em caráter de exclusividade, com a concessão 
de uso de espaço físico pelo período de 60 (sessenta) meses para a instalação e funcionamento da Agencia ou Posto Bancário. O 
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na 
Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 10h30 do dia 10 de março 
de 2023, onde ocorrerá o processamento do Pregão. 
Edital no site: www.franca.sp.gov.br

TERMO DE ADITAMENTO

Processo nº 28359/22 – Tomada de Preços nº 026/22 – Construção de muro de fechamento de divisa na quadra da Emeb Anor 
Ravagnani, sito na Rua Geraldino Augusto Machado, nº 181, Parque das Esmeraldas, Franca/SP. Contratada: Sicon Engenharia 
Eireli EPP, R$ 299.747,82 (duzentos e noventa e nove mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos). O prazo de 
vigência do contrato ora aditado fi ca prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, de acordo com a Clausula Quinta do termo contratual, 
conforme determinação da Sec. Infraestrutura, anuência da contratada e justifi cativas em fl s 338 e seguintes. Fica aditado o valor 
correspondente a R$ 13.470,99 (treze mil e quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos) para materiais e R$ 2.694,19 
(dois mil e seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) para mão de obra, conforme solicitação e justifi cativas da Sec. 
Infraestrutura, anexada aos autos em fl s 338 e seguintes.

Franca, 24 de fevereiro de 2023.
Cesar Carrijo Borges

Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro

CREDENCIAMENTO 003/2022 

Proc. nº 17285/22 – Credenciamento público para prestação de serviços de saúde na área de ginecologia, otorrinolaringologia 
e de cirurgias eletivas. APTAS: DRA.ISADORA NASCIMENTO DE CARVALHO ASISTENCIA MEDICA, RODRIGO DE PAULA 
SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 

Franca, 24 de fevereiro de 2023.
Waléria Souza de Mascarenhas
Secretária Municipal de Saúde
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O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que o abaixo identifi cado edifi cou construção em desacordo com o respectivo 
projeto aprovado pela Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõem os artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal 
Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, conforme o artigo 94 da citada lei, para no prazo 
de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO PROJETO 
DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no valor de 10 
UFMF (dez inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 766,10 (setecentos e sessenta e seis 
reais e dez centavos), de acordo com o artigo 83, II, do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias 
para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: LETÍCIA GOMES GARCIA E OUTROS
End. imóvel: RUA RUBENS RODRIGUES DE BARROS, S/Nº - L.12/13/14 Q.14 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.16.006.12.00
Processo: 2021010799 - Auto nº: 119269 - Reg. nº: 7657
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
IMÓVEL SEM HABITE-SE

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que os imóveis abaixo identifi cados se encontram concluídos e/ou ocupados 
e não possuem HABITE-SE. Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 35 da Lei Complementar Municipal Nº 371/21 
(Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, nos termos do artigo 94 da citada lei, para no prazo de 
10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR O HABITE-SE DO IMÓVEL. O não atendimento 
da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no valor de 12 UFMF (doze inteiros de Unidade 
Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 919,32 (novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), de 
acordo com o artigo 84, II, do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra 
este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: EDILSON DOS SANTOS AGUIDA
End. imóvel: RUA DANTE DE OLIVEIRA, 1853 - L. 02 Q. 45 - JARDIM LUIZA I
Cadastro: 1.1.32.07.045.02.00
Processo: 2013059736 - Auto nº: 119228 - Reg. nº: 7643
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: LEANDRO RICARDO VEZOLLI FANTINATTI
End. imóvel: RUA DÉCIO PIOLA, 5091 - P/L.13 AREA B Q. J - PARQUE MOEMA
Cadastro: 1.1.21.12.015.32.00
Processo: 2019064401 - Auto nº: 118801 - Reg. nº: 7659
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: MARCIEL BERNARDO DOS SANTOS EIRELI ME
End. imóvel: RUA HOMERO BARBOSA SANDOVAL, S/Nº - P/L.13 AREA A Q. J - PARQUE MOEMA
Cadastro: 1.1.21.12.015.24.00
Processo: 2009046976 - Auto nº: 118800 - Reg. nº: 7658
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
MATERIAL OU ENTULHO DEPOSITADO IRREGULARMENTE

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que o abaixo identifi cado depositou entulhos e/ou inservíveis no logradouro 
público e/ou em imóvel particular. Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 296 da Lei Municipal Nº 2.047/72 (Código de 
Posturas), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, conforme o artigo 492 da citada lei, para no prazo de 02 (DOIS) DIAS, contados a 
partir da data desta publicação, RETIRAR OS ENTULHOS E/OU INSERVÍVEIS E PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO LOCAL.  O não 
atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no valor de 6,67 UFMF (seis inteiros e 
sessenta e sete centésimos de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 510,99 (quinhentos e dez 
reais e noventa e nove centavos), de acordo com os artigos 509 e 513 do Código de Posturas. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) 
dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: RODRIGO DAMASCENA FERREIRA
End. imóvel: RUA MECENAS MONTEIRO, S/Nº - L. 36 Q. 49 - JARDIM LUIZA I
Cadastro: 1.1.32.11.049.36.00
Processo: 2023000006 - Auto nº: 119271 - Reg. nº: 7684
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
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IMÓVEL EM DESACORDO (PROJETO AGUARDANDO CORREÇÕES)

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que o abaixo identifi cado edifi cou construção sem o respectivo projeto 
aprovado e possui projetos de aprovação aguardando correções nesta Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõem os 
artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, 
conforme o artigo 94 da mesma lei, para no prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, 
PROVIDENCIAR AS SOLICTADAS CORREÇÕES PARA A CONSEQUENTE APROVAÇÃO DO PROJETO DO IMÓVEL. O não 
atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no valor de 10 UFMF (dez inteiros 
de Unidades Fiscais do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 766,10 (setecentos e sessenta e seis reais e dez 
centavos), de acordo com o artigo 83, II, do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor 
recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: JUAREZ ONOFRE VENNING E MARILIA DA CRUZ VENNING
End. imóvel: RUA JEREMIAS GUILHERME, 1935 - P/l.10 AREA B Q. 112 - PROL. JARDIM DR. ANTONIO PETRAGLIA
Cadastro: 1.3.21.13.012.20.00
Processo: 2021028894 - Auto nº: 119272 - Reg. nº: 7683
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
CONSTRUÇÃO DE MURO

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que o abaixo identifi cado não construiu muro no seu imóvel. Como isto 
constitui infração ao que dispõe o artigo 296 da Lei Municipal Nº 2.047/72 (Código de Posturas), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, 
prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DO MURO DO 
IMÓVEL. O não atendimento deste Auto de Infração, no prazo determinado, implicará na cobrança da multa de 2 UFMF (dois inteiros 
de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 153,22 (cento e cinquenta e três reais e vinte e dois 
centavos), de acordo com os artigos 509 e 511, III, do Código de Posturas. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor 
recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: MARIA INÊS DE FÁTIMA ROCHA
End. imóvel: RUA CEL. GERALDO MONTEIRO PAES LEME, S/Nº- L. 24 Q. 06 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.01.007.24.00
Processo: 2023008045 - Auto nº: 119267 - Reg. nº: 7647
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que os abaixo identifi cados não construíram ou mantêm em mau estado 
de conservação a calçada (passeio público) do seu imóvel. Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 59 da Lei Municipal 
Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o artigo 94 da citada lei, para no 
prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO/REPARO 
DA CALÇADA DO REFERIDO IMÓVEL, de acordo com a ABNT NBR 9050 (Item 6.12). O não atendimento deste Auto de Infração, 
no prazo determinado, implicará na cobrança da multa de 10 UFMF (dez inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), 
correspondente ao valor de R$ 766,10 (setecentos e sessenta e seis reais e dez centavos), de acordo com o artigo 86, I do Código 
de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal 
de Franca.

Proprietário: EMILIO CESAR RAIZ E MIGUEL RETUCI JUNIOR
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2870 - L. 04 Q. 07 - RESIDENCIAL ENGENHO QUEIMADO
Cadastro: 1.1.13.04.017.04.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119234 - Reg. nº: 7653
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: EMILIO CESAR RAIZ E MIGUEL RETUCI JUNIOR
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2840 - L. 07 Q. 07 - RESIDENCIAL ENGENHO QUEIMADO
Cadastro: 1.1.13.04.017.07.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119237 - Reg. nº: 7656
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: EMILIO CESAR RAIZ E MIGUEL RETUCI JUNIOR
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2860 - L. 05 Q. 07 - RESIDENCIAL ENGENHO QUEIMADO
Cadastro: 1.1.13.04.017.05.00
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Processo: 2023007920 - Auto nº: 119235 - Reg. nº: 7654
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: EMILIO CESAR RAIZ E MIGUEL RETUCI JUNIOR
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2880 - L. 03 Q. 07 - RESIDENCIAL ENGENHO QUEIMADO
Cadastro: 1.1.13.04.017.03.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119233 - Reg. nº: 7652
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: EMILIO CESAR RAIZ E MIGUEL RETUCI JUNIOR
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2890 - L. 02 Q. 07 - RESIDENCIAL ENGENHO QUEIMADO
Cadastro: 1.1.13.04.017.02.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119232 - Reg. nº: 7651
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: EMILIO CESAR RAIZ E MIGUEL RETUCI JUNIOR 
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2900 - L. 01 Q. 07 - RESIDENCIAL ENGENHO QUEIMADO
Cadastro: 1.1.13.04.017.01.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119231 - Reg. nº: 7650
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: EMILIO CESAR RAIZ E MIGUEL RETUCI JUNIOR
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2850 - L. 06 Q. 07 - RESIDENCIAL ENGENHO QUEIMADO
Cadastro: 1.1.13.04.017.06.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119236 - Reg. nº: 7655
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2530 - L. 50 Q. 11 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.08.015.50.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119242 - Reg. nº: 7664
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2280 - L. 42 Q. 10 – JD. PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.05.004.42.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119248 - Reg. nº: 7661
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2290 - L. 43 Q. 10 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.05.004.43.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119249 - Reg. nº: 7662
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2470 - L. 44 Q. 11 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.08.015.44.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119244 - Reg. nº: 7663
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: RUA FRANCISCO MARQUES, 2100 - L. 17 Q. 09 - VILA SANTOS DUMONT
Cadastro: 1.1.12.09.012.17.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119254 - Reg. nº: 7677
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2010 - L. 22 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI



Sábado, 25 de fevereiro de 2023 - ano 9 - nº 2.230www.franca.sp.gov.br 15

Cadastro: 1.1.12.09.012.22.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119259 - Reg. nº: 7682
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2000 - L. 21 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.21.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119258 - Reg. nº: 7681
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 1990 - L. 20 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.20.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119257 - Reg. nº: 7680
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 1970 - L. 18 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.18.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119255 - Reg. nº: 7678
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2540 - L. 51 Q. 11 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.08.015.51.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119243 - Reg. nº: 7665
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 1950 - L. 16 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.16.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119253 - Reg. nº: 7676
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 1940 - L. 15 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.15.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119252 - Reg. nº: 7675
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 1930 - L. 14 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.14.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119251 - Reg. nº: 7674
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2590 - L. 30 Q. 12 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.04.010.30.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119247 - Reg. nº: 7668
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2830 - L. 54 Q. 12 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.04.010.54.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119238 - Reg. nº: 7672
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
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End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2820 - L. 53 Q. 12 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.04.010.53.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119239 - Reg. nº: 7671
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2570 - L. 28 Q. 12 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.04.010.28.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119245 - Reg. nº: 7666
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2810 - L. 52 Q. 12 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.04.010.52.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119240 - Reg. nº: 7670
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2800 - L. 51 Q. 12 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.04.010.51.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119241 - Reg. nº: 7669
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 1920 - L. 13 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.13.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119250 - Reg. nº: 7673
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 1980 - L. 19 Q. 09 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.19.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119256 - Reg. nº: 7679
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2580 - L. 29 Q. 12 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.04.010.29.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119246 - Reg. nº: 7667
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: MARIA INÊS DE FÁTIMA ROCHA
End. imóvel: RUA CEL. GERALDO MONTEIRO PAES LEME, S/Nº - L. 24 Q. 06 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.01.007.24.00
Processo: 2023008045 - Auto nº: 119266 - Reg. nº: 7648
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 3250 - BOM JARDIM 
Cadastro: 1.1.13.04.019.01.00
Processo: 2023007920 - Auto nº: 119260 - Reg. nº: 7660
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA EM DOBRO
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que os abaixo identifi cados não construíram ou mantêm em mau estado de 
conservação a calçada (passeio público) do seu imóvel. Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 59 da Lei Municipal Nº 
371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o artigo 94 da citada lei, para no prazo 
de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO/REPARO DA 
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CALÇADA DO REFERIDO IMÓVEL, de acordo com a ABNT NBR 9050 (Item 6.12). O não atendimento da presente determinação, 
no prazo informado, implicará na cobrança de multa em dobro, devido à recorrência da infração, no valor de 20 UFMF (vinte inteiros 
de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 1.532,20 (um mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte 
centavos), de acordo com os artigos 86, I e 89 do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para 
interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: EMERSON APARECIDO DOS REIS E OUTRO
End. imóvel: RUA THEREZA BAPTISTA AMARAL MARSON, S/Nº - L. 38 Q. 10 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.02.013.38.00
Processo: 2021009461 - Auto nº: 119226 - Reg. nº: 7641
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: LUIS CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
End. imóvel: RUA MARCOS LUIZ BADOCO, S/Nº - L. 53 Q. 21 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.03.011.53.00
Processo: 2022033189 - Auto nº: 119224 - Reg. nº: 7639
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: RODRIGO DAMASCENA FERREIRA
End. imóvel: RUA MECENAS MONTEIRO, S/Nº - L. 36 Q. 49 - JARDIM LUIZA I
Cadastro: 1.1.32.11.049.36.00
Processo: 2021016144 - Auto nº: 119225 - Reg. nº: 7640
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

AUTO DE INTIMAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que o abaixo identifi cado possui imóvel em que está sendo/foi edifi cada 
construção sem ou em desacordo com o devido projeto aprovado pela Prefeitura. O imóvel se encontram irregular e possui lançamento 
de multas por descumprimento da legislação municipal.  Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 5º da Lei Complementar 
Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, conforme o artigo 93 da citada lei, para 
no prazo de 07 (SETE) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR O INÍCIO DA DEMOLIÇÃO DAS 
ÁREAS IRREGULARMENTE CONSTRUÍDAS, com acompanhamento técnico, conforme determina o artigo 34 da mesma Lei. O 
não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na demolição das construções irregulares, conforme o 
artigo 93, V, do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto 
junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: CLARINDO PEREIRA SOUZA E DOMINGA APARECIDA DE SOUZA
End. imóvel: RUA LUIZ MAGRIN, 1300 - L. 10 Q. 68 - JARDIM PAULISTANO
Cadastro: 1.3.12.12.012.10.00
Processo: 2019011202 - Auto nº: 119218 - Reg. nº: 7646
Fiscal responsável: MAURO TEODORO DE MORAIS

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
ENTULHO EM VIA PÚBLICA OU IMÓVEL PARTICULAR

O Setor de Fiscalização de Obras informa que constatou que o abaixo identifi cado vem depositando entulhos e/ou inservíveis no 
logradouro público e/ou em imóvel particular. Como isso constitui infração ao que dispõe o artigo 146 da Lei Municipal Nº 2047/72 
(Código de Posturas), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, nos termos do artigo 492 da citada lei, para no prazo de 02 (DOIS) DIAS, 
contados a partir da data desta publicação, RETIRAR OS ENTULHOS E/OU INSERVÍVEIS E PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO 
LOCAL. O não atendimento da presente intimação, no prazo estabelecido, implicará na cobrança de multa no valor de 6,67 UFMF 
(seis inteiros e sessenta e sete centésimos de Unidades Fiscais do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 510,99 
(quinhentos e dez reais e noventa e nove centavos),.de acordo com os artigos 509 e 513 do Código de Posturas. O autuado terá 
prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: JOÃO LUCAS DE SOUZA RIBEIRO
End. imóvel: RUA NELZILIO BAZALI, S/Nº - L. 46 Q. 06 - RESIDENCIAL SÃO DOMINGOS
Cadastro: 1.1.42.16.004.46.00
Processo: 2023000021 - Auto nº: 119268 - Reg. nº: 7649
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA EM DOBRO
CONSTRUÇÃO EM DESACORDO
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AUTO DE ADVERTENCIA
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

A Fiscalização de Obras e Posturas informa que no exercício da atividade o fi scal, verifi cou que o responsável técnico abaixo 
identifi cado INICIOU OU EXECUTOU OBRAS EM SUA RESPONSABILIDADE SEM A NECESSÁRIA LICENÇA PARA EDIFICAR. 
Como isto constitui INFRAÇÃO ao que dispõe o artigo 81 III, da Lei Municipal 371/21 (Código de Obras e Edifi cações do Município de 
Franca). Fica ADVERTIDO, o profi ssional abaixo identifi cado, nos termos do artigo 81 III, da citada Lei, por INFRAÇÃO a dispositivos 
legais da citada Lei. INTIMADO o autuado a recolher aos cofres públicos municipais a MULTA por permitir a execução de obra em 
sua responsabilidade sem a necessária licença para edifi car, no valor de 10 UFMF (dez inteiros de Unidade Fiscal do Município de 
Franca), correspondente ao valor de R$ 766,10 (setecentos sessenta e seis reais e dez centavos) de acordo com o artigo 83 II, da 
citada Lei. O autuado terá prazo de 05(CINCO) DIAS contados da data de publicação deste para interpor recurso contra este Auto 
junto a Prefeitura Municipal de Franca.

Responsável:- ALLISON ERNANDES RODRIGUES DE SOUZA BERDU
REnd.Corresp.:- Rua Virginio Pereira, 646 - Estação 
End.da obra:- Av. Wanderley Silveira s/nº - L.01 Q.01
Bairro:- Jardim Paineira
Ref.Proc.nº:- 1290/23  
Inscrição:- 87677
C.P.F.:- 391.846.638-80

Franca, 24 de fevereiro de 2023
Marciel Montalvane Barbosa – Chefe Setor de Fiscalização de Obras.
Caio Vinicius Cesar Rodrigues Araujo – Fiscal de Obras e Posturas.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O Setor de Fiscalização de Obras informa que verifi cou que os abaixo identifi cados edifi caram construções em desacordo com o 
respectivo projeto aprovado pela Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõem os artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar 
Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o artigo 94 da citada lei, 
para no prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO 
DO PROJETO DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa 
em dobro, devido à recorrência da infração, no valor de 20,00 UFMF (vinte inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), 
correspondente ao valor de R$ 1.532,20 (um mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos), de acordo com os artigos 83, 
II, e 89 do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à 
Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: JOAO BATISTA CINTRA
End. imóvel: RUA SEBASTIÃO ROBERTO BACHUR, 2350 - L. 19 Q. 23 - JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA
Cadastro: 1.3.21.15.010.19.00
Processo: 2017048368 - Auto nº: 119222 - Reg. nº: 7637
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: PAULO HENRIQUE DA SILVA E OUTRA
End. imóvel: RUA ISMAR PUCCI, 2685 - L. 17 Q. 25 - JARDIM LUIZA
Cadastro: 1.1.32.07.025.17.00
Processo: 2021032784 - Auto nº: 119230 - Reg. nº: 7645
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: RODRIGO GALVÃO E OUTRA
End. imóvel: RUA JOÃO DE SOUZA MEDEIROS, S/Nº - P/L. 18 - A Q. 04 - JARDIM PAINEIRA
Cadastro: 1.1.42.04.001.34.00
Processo: 2021018111 - Auto nº: 119229 - Reg. nº: 7644
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: VALDETE CARDOSO DE ARAUJO E OUTRA
End. imóvel: RUA EFIGÊNIA FERREIRA MORAES, S/Nº - L. 15 Q. 12 - RESIDENCIAL SÃO DOMINGOS
Cadastro: 1.1.42.16.006.15.00
Processo: 2014039553 - Auto nº: 119227 - Reg. nº: 7642
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Franca, 24 de fevereiro de 2023.
Marciel Montalvane Barbosa

Chefe do Setor de Fiscalização de Obras
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FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA DE FRANCA - FEAC

EDITAL FEAC Nº 010/2022 - PROCESSO N° 064/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA ANÁLISE DE PROJETOS CULTURAIS 
INSCRITOS EM CHAMAMENTOS PÚBLICOS DA FEAC

O Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca – FEAC, Mateus Santiago Caetano, no uso de suas atribuições e 
considerando as Atas da Comissão de Credenciamento dos dias 06 e 23/02/2023, comunica e torna pública a CLASSIFICAÇÃO 
PARCIAL dos candidatos habilitados ao Credenciamento de Pareceristas para Análise de Projetos Culturais, realizada pela Comissão 
após as avaliações dos documentos e currículos em conformidade com as Cláusulas Quarta e Quinta do Edital FEAC nº 010/2022:

CLASSIF. CANDIDATO PONTUAÇÃO SEGMENTO PRINCIPAL

1º Jussara Janning Xavier 188 Artes Cênicas

2º Antonio Carlos De Oliveira Junior 130 Artes Cênicas

3º Giordanna Laura Da Silva Santos 128 Arte Popular

4º Aldrin Vianna de Santana 125 Artes Visuais

5º Tiziane Assunção Virgílio 123 Artes Cênicas

6º Estrela Ruiz Leminski 120 Música

7º Talita Jordina Rodrigues 108 Literatura

8º Adson Rodrigo Silva Pinheiro 108 Arte Popular

9º Marcos Prado Rabelo 103 Patrimônio Cultural

10º Carolina Marques Henriques Ficheira 100 Artes Cênicas

11º Dionatan Daniel da Rosa 98 Artes Cênicas
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12º Roberto Jerônimo da Silva 98 Artes Cênicas

13º Felínio de Sousa Freitas 98 Literatura

14º Téo Massignan Ruiz 95 Música

15º Marcelo Rangel Lima 93 Artes Visuais

16º Vera Rodrigues de Mendonça 93 Artes Visuais

17º Anna Carolina Faria Lírio 93 Outras Modalidades

18º Cibele Ribeiro Da Silva 90 Artes Cênicas

19º Henry Alexandre Durante Machado 90 Arte Popular

20º Fernanda Costa Demier Rodrigues 90 Literatura

21º Letícia Martins Dias 88 Artes Cênicas

22º Letícia Flavia de Souza 88 Dança

23º Antonieta Jorge Dertkigil 88 Arte Popular

24º Karla Danielle Santos de Oliveira 87 Arte Popular

25º Lígia Verônica Ferreira da Silva 85 Artes Cênicas

26º Cristiana Soares da Silva Giustino 83 Outras Modalidades

27º Thiago da Silva Tavares 83 Outras Modalidades

28º Graziene Da Silva Moreira 83 Outras Modalidades

29º Otávia Feio Castro 83 Literatura

30º Rebecca Lúcia Cruz de Menezes 81 Arte Popular

31º Vanéssia Gomes dos Santos 78 Artes Cênicas

32º Janaina Chavier Silva 78 Artes Visuais

33º Fernanda Daniela Chaves Rocha 78 Arte Popular

34º Daniela Correa Braga 78 Música

35º Ana Silveira Martins 73 Artes Cênicas

36º Nilson Gonçalves de Oliveira 73 Artes Cênicas

37º Jonara Salete Fabiane 71 Música

38º Edgar Cezar Benites 71 Teatro

39º Wellington Bartholomeu S. Mendes Junior 68 Arte Popular

40º Ana Caroline do Espirito Santo Chaves 68 Artes Cênicas

41º Paulo André Aguiar de Santana Filho 66 Dança

42º Juliana Machado Oliveira 65 Outras Modalidades

43º Raniele Duarte da Silva 65 Artes Visuais

44º Daniel Bender Ludwig 63 Artes Cênicas

45º Rosa Helena Rasuck 63 Artes Visuais

46º Daniel Caldeira de Melo 63 Literatura

47º Allan André Lourenço 61 Artes Visuais

48º Arlinda Celestre Alves da Silveira 58 Literatura

49º Melissa Teixeira Ornelas 58 Música

50º Ana Paula Santos da Silva 58 Artes Visuais

51º Anamaria Muhlenberg da Silva 56 Artes Cênicas

52º Tatiana Morena Pacor Rodrigues 50 Artes Cênicas

53º Wellignton Barbosa Guitti 45 Artes Cênicas
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54º Rafael de Mello Silva 40 Artes Visuais

55º Iago Veiga Confort Lorena 40 Artes Cênicas

56º Wayner Tristão Gonçalves 35 Artes Visuais

- Antonio Galvão Resende Barreto Netto 28 Desclassifi cado  

- Nathiele Braiz Cecchin 23 Desclassifi cado  

As referidas Atas estão publicadas no site da FEAC, através do link: http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos . Conforme 
estabelecido no item 5.6 do Edital, admite-se a interposição de recursos face aos resultados de habilitação e classifi cação parcial 
dos candidatos, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste Comunicado no Diário Ofi cial do 
Município, os quais devem ser enviados através do e-mail: chamamentosfeac@franca.sp.gov.br . 

Franca, 24 de fevereiro de 2023
Mateus Santiago Caetano

Presidente FEAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº00003/2023 - Pregão Eletrônico nº0004/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA E EQUIPE MÉDICA E AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO TIPO “A” . Recebimento das 
propostas: até às 09h30 do dia 09 de março de 2023. Abertura das propostas: a partir das 09h30 do dia 09 de março de 2023. Início 
da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 09 de março de 2023. 
Disponibilidade do Edital no site da FEAC: http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/licitacoes

Franca, 24 de fevereiro de 2023.
Mateus Santiago Caetano

PRESIDENTE FEAC

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

PORTARIA Nº 05, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

Concede 1/3 de férias em pecúnia e gozo de 20 dias de férias regulamentares para a 
servidora Ceci Baldochi de Oliveira, Analista Legislativo.

O Vereador Carlos César Buci, Presidente da Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
e considerando requerimento de férias anexado no Procedimento Interno nº 84/2015, devidamente instruído e deferido, baixa a 
seguinte

P O R T A R I A:

Art. 1º Fica concedido para a servidora Ceci Baldochi de Oliveira, Analista Legislativo, o pagamento de 1/3 (um terço) de suas férias 
em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo de 10/04/2021 a 09/04/2022, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º Ficam concedidos para a servidora Ceci Baldochi de Oliveira, Analista Legislativo, 20 (vinte) dias de férias regulamentares, 
de 27 de fevereiro a 18 de março de 2023, referente ao período aquisitivo de 10/04/2021 a 09/04/2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Franca, em 24 de fevereiro  de 2023.
VEREADOR CARLOS CÉSAR BUCI 

(CARLINHO PETRÓPOLIS FÁRMACIA)
Presidente

CIRCULAR Nº 4/2023

4ª Sessão Ordinária 
Em 28 de fevereiro de 2023 (terça-feira)

Expediente às 9h00
Ordem do Dia às 14h00

R E S U M O
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CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

1 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14/2022
Ementa: Acrescenta dispositivos contidos na Resolução nº 560/2016, que implantou o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Franca, para dispor sobre a tramitação conjunta de proposições, e dá outras providências. 
Autoria: Daniel Bassi.
Rito: Ordinário.
Quórum: Maioria absoluta – art. 249, caput, do Regimento Interno - Resolução nº 560/2016.

2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJETO DE  RESOLUÇÃO Nº 1/2023
Ementa: Modifi ca dispositivos contidos no art. 2º da Resolução nº 586/2018, que criou na Câmara Municipal de Franca a Escola 
do Legislativo - ELEFRAN, e dá outras providências. 
Autoria: Donizete da Farmácia, Carlinho Petrópolis Farmácia e Daniel Bassi.
Rito: Ordinário.
Quórum: Maioria simples.

3 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 125/2022
Ementa: Dispõe sobre a implantação do Programa de Acessibilidade Municipal nos cemitérios, no âmbito do município de Franca, 
e dá outras providências.
Autoria: Donizete da Farmácia, Carlinho Petrópolis Farmácia, Daniel Bassi, Ilton Ferreira e Marcelo Tidy.
Rito: Ordinário.
Quórum: Maioria simples.

4 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 11/2023
Ementa: Autoriza a abertura de créditos adicionais no Orçamento, no valor total de até R$ 322.829,08, e dá outras disposições.
Autoria: Prefeito Alexandre Ferreira.
Rito: Ordinário.
Quórum: Maioria simples.

5 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – REQUERIMENTO Nº 50/2023
Ementa: Requeiro que seja ofi ciado ao Sr. Prefeito, para obter informações se há planejamento para a construção de um Centro 
Popular de Esportes e Lazer – Cepel nos bairros Jardim Vera Cruz, Jardim Luiza e Parque Vicente Leporace.
Autoria: Marcelo Tidy
Rito: Ordinário
Quórum: Maioria simples.

6 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – REQUERIMENTO Nº 51/2023
Ementa: Requeiro que seja ofi ciado ao Sr. Prefeito, para obter informações por que os médicos não estão emitindo o laudo que 
atesta que o paciente precisa da cirurgia. Há relatos de que o paciente não obtém o laudo médico e precisa entrar na justiça via 
Defensoria Pública.
Autoria: Marcelo Tidy
Rito: Ordinário
Quórum: Maioria simples.

7 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – REQUERIMENTO Nº 63/2023
Ementa: Requeiro que seja ofi ciado ao Sr. Prefeito, para obter informações se há estudos para instalação de lâmpadas de LED e 
reforço na iluminação na Av. Miguel Sábio de Mello. Autoria: Marcelo Tidy
Rito: Ordinário
Quórum: Maioria simples.

8 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – REQUERIMENTO Nº 64/2023
Ementa: Requeiro que seja ofi ciado ao Sr. Prefeito, para obter informações sobre quais providências estão sendo tomadas para 
melhoria no sistema de informática do NGA.
Autoria: Marcelo Tidy
Rito: Ordinário
Quórum: Maioria simples.

9 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 5/2023
Ementa: Moção de Aplausos à Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade.
Autoria: Claudinei da Rocha
Rito: Ordinário
Quórum: Maioria simples.

VER. CARLINHO PETRÓPOLIS FARMÁCIA
Presidente 

PORTARIA Nº 08/2023
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Dispõe sobre a exoneração de servidores do Centro Universitário Municipal de Franca – 
Uni-FACEF, da Função Gratifi cada de Supervisor de Área. 

O Reitor do Uni-FACEF, no uso de suas atribuições legais e considerando se tratar de função de livre designação e/ou nomeação, e 
de livre afastamento pelo Reitor, conforme o disposto na Lei Complementar Municipal nº 408, de 15 de fevereiro de 2023, RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar os funcionários, a seguir relacionados, de sua respectiva Função Gratifi cada de Supervisor de Área:

Funcionário Função Gratifi cada (FG)
Bruna Sousa Ferreira Supervisão de Licitações
Daniela Cristina Raiz Raymundo Supervisão da Secretaria de Pós-Graduação
Fabiana Manfredi Guerra Supervisão da Secretaria de Graduação
João Antônio Bianco Supervisão de Suprimentos e Patrimônio
Leonardo Carloni Rodrigues Meira Supervisão do Setor de Informática - Software
Simeer Isaac Supervisão de Finanças e Orçamento
Taíse Helena de Santana Paim Supervisão do Setor de Contabilidade 
Tássia Cristina Inácio Supervisão de Recursos Humanos
Welton Roberto Silva Supervisão - Procurador Institucional

Artigo 2º -  A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/02/2023, revogadas as 
disposições em contrário.

Franca, 23 de fevereiro de 2023.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto

Reitor

PORTARIA Nº 09/2023

Dispõe sobre a atribuição das Funções Gratifi cadas de Chefe de Setor e Secretária a 
servidores do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF. 

O Reitor do Uni-FACEF, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº 408, de 15 
de fevereiro de 2023, RESOLVE:

Artigo 1º - Atribuir, aos funcionários a seguir designados, as Funções Gratifi cadas relacionadas abaixo:
Funcionário Função Gratifi cada (FG)
Bruna Sousa Ferreira Chefe de Setor - Licitações
João Antônio Bianco Chefe de Setor - Suprimentos e Patrimônio
Leonardo Carloni Rodrigues Meira Chefe de Setor - Informática - Software
Simeer Isaac Chefe de Setor - Finanças e Orçamento
Taíse Helena de Santana Paim Chefe de Setor - Contabilidade 
Tássia Cristina Inácio Chefe de Setor - Recursos Humanos
Welton Roberto Silva Chefe de Setor - Procurador Institucional
Daniela Cristina Raiz Raymundo Secretária da Pós-Graduação
Fabiana Manfredi Guerra Secretária da Graduação

Artigo 2º - Os servidores nomeados para as Funções Gratifi cadas de Chefe de Setor e Secretária fi cam dispensados do registro 
de ponto eletrônico, conforme Artigo 62 da CLT.

Artigo 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/02/2023, revogadas as 
disposições em contrário.

Franca, 23 de fevereiro de 2023.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto

Reitor

PORTARIA Nº 10/2023

Dispõe sobre a atribuição de Supervisão de Área e correspondente Função Gratifi cada, a 
funcionária do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF. 
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O Reitor do Uni-FACEF, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº 408, de 15 
de fevereiro de 2023, RESOLVE:

Artigo 1º - Atribuir, à funcionária a seguir designada, a Supervisão de Área relacionada abaixo, e correspondente Função Gratifi cada:

Funcionária Supervisão de Área (FG)
Larissa Aparecida Ferreira Monteiro Secretaria da Coordenação

Artigo 2º -  A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/02/2023, revogadas as 
disposições em contrário.

Franca, 23 de fevereiro de 2023.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto

Reitor

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

NV SOCIEDADE SOLIDÁRIA (CCI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO)

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2023

A NV SOCIEDADE SOLIDÁRIA (CCI Nossa Senhora da Conceição), pessoa jurídica de direito privado, qualifi cada como Organização 
da Sociedade Civil, sem fi ns lucrativos, que atua na área da Educação, vem pelo presente tornar público que “o presente Edital 
tem a função de contratação imediata e cadastro de reserva, podendo convocar os candidatos inscritos a qualquer momento a fi m 
de cumprir e preencher o quadro de funcionários nos casos de: desistência, novas vagas, não comparecimento, fi m do prazo de 
experiência pelo período de até 6 (seis) meses.” O Processo Seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo é feito 
em obediência aos princípios da impessoalidade objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. A organização, a análise e 
a avaliação deste Processo Seletivo fi carão a cargo da própria Instituição. As informações prestadas pelos candidatos terão caráter 
confi dencial. Cumpre destacar que a constatação de informações inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de 
qualquer fase do processo seletivo. O presente edital destina-se ao preenchimento das seguintes vagas: 

EDUCADORA – 1 VAGA: Maternal 1 (início imediato)

I – INFORMAÇÕES DO CARGO:
• Carga horária: 44 horas semanais.
• Salário: R$2254,85
• Vale alimentação: R$216,00
• Vale refeição: R$25,80/dia
• Convênio médico

II - REQUISITOS MÍNIMOS PARA O CARGO:
• Licenciatura plena em Pedagogia – necessária apresentação de diploma ou declaração de conclusão de curso.

III - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
• Dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro: recebimento e análise de currículos;
• Dias 01, 02 e 03 de março: entrevistas individuais;
• Dia 06 de março: início do contrato de trabalho.

Interessados deverão enviar o currículo para: ccinvcurriculos@yahoo.com

Os candidatos selecionados serão contratados em regime de CLT, prestará serviço dentro do horário estabelecido pela entidade e 
deverá apresentar os documentos pessoais e comprovante de escolaridade.

Franca, 24 de Fevereiro de 2023.
Marcelo Fernando de Souza

Presidente

ASSOCIAÇÃO PROREAVI – PROJETO RESTAURAÇÃO DE VIDAS

PROCESSO SELETIVO 

A Associação PROREAVI – Projeto Restauração de Vidas, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 02.660.998/0001-86, qualifi cada 
como Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área da Assistência Social, vem pelo presente 
tornar público que, esta realizando Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Psicólogo (a) , 1 (um) Serviços Gerais,  1 (um) 
Facilitador, 1 (um) Cuidador  para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com município de Franca - SP, de acordo com 
a Lei 13.019/2014. O processo seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios 
da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. 



Sábado, 25 de fevereiro de 2023 - ano 9 - nº 2.230www.franca.sp.gov.br 936

A presidente Senhora Thalita Giseli Justino Mendonça torna público que estará aberto de 27/02/23 a 28/02/23 os recebimentos dos 
currículos serão exclusivamente por e-mail: coordenacaocp@proreavi.org.  O processo seletivo dar-se á em conformidade com a 
legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da própria Instituição. O presente edital destina-se ao 
preenchimento da seguinte vaga: 1 (um) Psicólo go (a) e 1 (um) Serviços Gerais, 1 (um) Facilitador e 1 (um) Cuidador.  O candidato 
(a) contratado (a) deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela administração da instituição contratante.

Franca, 27 de Fevereiro de 2023.
Thalita Giseli Justino Mendonça

Presidente
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