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ATOS OFICIAIS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 19/06/2020
CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO
Publicada em 19 de junho de 2020, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 16ª Sessão Ordinária de 15/06/2020
LEI 5.123
De 24 de junho de 2020
PROJETO DE LEI Nº 026/2020 - E
De 08 de junho de 2020
AUTÓGRAFO Nº 5.130 de 23/06/2020
(De autoria do Poder Executivo)
Altera e insere dispositivos na Lei nº 5.008, de 04 de setembro de 2019.
O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A insígnia do brasão do Grupo de Apoio e Operações com Cães - G.A.O.C, de que trata o inciso VIII, do artigo
10, da Lei Municipal n.º 5.008, de 04 de setembro de 2019, passa a ser a constante do anexo do presente decreto, que
será parte integrante da Lei Municipal n.º 5.008, de 04 de setembro de 2019.
Art. 2º O inciso III, do artigo 10, da Lei Municipal n.º 5.008, de 04 de setembro de 2019, passa a viger com a seguinte
redação:
“Art. 10...........................................................................................
III - gandola na cor azul marinho, com utilização de braçal em couro com a identificação do grupamento CANIL com
letras douradas abaixo do brasão do Grupo de Apoio e Operações com Cães – G.A.O.C”.
Art. 3º Acrescenta-se o inciso IX ao artigo 10, da Lei Municipal n.º 5.008, de 04 de setembro de 2019, com a seguinte
redação:
“Art. 10...........................................................................................
IX – capa de colete modular na cor preta com brasões e escritas negativados”.
Art. 4º Acrescenta-se o inciso VI ao artigo 26, da Lei Municipal n.º 5.008, de 04 de setembro de 2019, com a seguinte
redação:
“Art. 26...........................................................................................
VI – a qualquer cidadão (ã) residente no município de São Roque e, por derradeiro, a qualquer interessado”.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 24/06/2020
CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO
Publicada em 24 de junho de 2020, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 17ª Sessão Ordinária de 22/06/2020

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
(CNPJ:12.467.416/0199-70), instalado na Rua Rui Barbosa, 106, de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual
10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe
sobre o código sanitário adotado pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer
funcionar estabelecimentos de interesse à saúde, sem licença dos órgãos sanitários competentes ou contrariando as
normas legais vigentes (caracterizado pela presença de 1 (uma) pessoa do estabelecimento sem mascaras de proteção,
contrariando o art. 5º, inciso II do Decreto Municipal nº 9250/2020), impondo à penalidade de MULTA no valor de
R$ 100,00 (Cem reais), em conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº
10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo
132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 18(dezoito) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE Nº 163/20 contra a empresa CARMEN LIS WEINZ LENTINI MIURELLI (CNPJ: 07.365.253/000108), instalado na Estrada São João a Araçariguama, 1000, de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual 10.083/98,
e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código
sanitário adotado pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o
disposto nos artigos 122, inciso I do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer funcionar estabelecimentos de interesse à saúde, sem licença dos órgãos sanitários competentes, impondo à penalidade de MULTA
no valor de R$ 12.110,00 (Doze mil, cento e dez reais), em conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido
código sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de
acordo com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 18(dezoito) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 181//20 contra a empresa BEST SOUND EQUIPAMENTOS LTDA. ME(CNPJ:09.167.161/0002-20), instalado na Rua São Paulo, 949,de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual
10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe
sobre o código sanitário adotado pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer
funcionar estabelecimentos de interesse à saúde, sem licença dos órgãos sanitários competentes ou contrariando as
normas legais vigentes (caracterizado descumprimento do art. 5º, inciso II do Decreto Municipal nº 9250/2020 – pela
presença de 2 (duas) pessoas)sem uso de mascaras facial no estabelecimento), impondo à penalidade de MULTA no
valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), em conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido código sanitário
(lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo com o
disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO

- RESUMO DE EDITAL – TP nº 006/2020 – Contratação de empresa especializada para execução de obras de Implantação e Recuperação do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais, Rua Dr. Fércio de Lima, Jardim Flórida, no Município
São Roque/SP, com fornecimento de material e equipamentos – Encerramento às 10h15 horas do dia 15/07/2020. O edital
encontra-se a disposição a partir do dia 29/06/2020, no site www.saoroque.sp.gov.br.
- RESUMO DE EDITAL – TP nº 008/2020 – Contratação de empresa especializada para execução de Obras de contenção
de córrego na Avenida Piracicaba, Bairro Vila Nova São Roque, no Município São Roque/SP, com fornecimento de material e equipamentos – Encerramento às 10h15 horas do dia 17/07/2020. O edital encontra-se a disposição a partir do dia
29/06/2020, no site www.saoroque.sp.gov.br
- RESUMO DE EDITAL – TP nº 017/2020 – Contratação de empresa para construção do sistema de drenagem de águas
pluviais no Bairro Vila Vinhas, No Município De São Roque/SP, com fornecimento de material e equipamentos – Encerramento às 10h15 horas do dia 20/07/2020. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 29/06/2020, no site www.
saoroque.sp.gov.br
- RESUMO DE EDITAL – TP nº 019/2020 – Contratação de empresa para reconstrução do alambrado dos fundos do Paço
Municipal no Município de São Roque/SP, com fornecimento de material e equipamentos – Encerramento às 10h15 horas
do dia 29/07/2020. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 29/06/2020, no site www.saoroque.sp.gov.br
- RESUMO DE EDITAL – PE nº 017/2020 – Registro de Preços de fraldas descartáveis para atender o Departamento de
Saúde – Encerramento às 10h15 horas do dia 09/07/2020. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 29/06/2020, no
site www.saoroque.sp.gov.br.

Convocação – 26/06/2020
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM
Convocamos por Processo Administrativo nº 18574/2019 a candidata: Sra. Odete Elena da Silva RG 28.131.0518, classificada em 22º lugar no Concurso Público de Técnica de Enfermagem, para no prazo de 7 (sete) dias, a contar desta
publicação para comparecer na Divisão de Recursos Humanos O não comparecimento implicará na exclusão do referido
concurso, nos termos do Art. 12 da Lei 2.209, de 1º de fevereiro de 1994.

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 10(dez) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 113/20 contra a empresa ARTE E CULINÁRIO PEREZ DO ARIZONA LTDA.
(CNPJ:19.270.213/0001-61), de acordo com o artigo 122 inciso XIX da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº
3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código sanitário adotado
pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos
122, inciso XIX do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por transgredir outras normas legais federais
ou estaduais destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde (conforme art. 13. incisos V e VI do anexo XX da
Portaria nº 5 do Ministério da Saúde de 03/10/2017, impondo à penalidade de MULTA no valor de R$ 3.027,50 (Três
mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos), em conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido código
sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo
com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 15(quinze) de maio de 2020, foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO Nº
168/20 contra a empresa AUTO POSTO DE CASTRO LTDA.(CNPJ: 64.822.653/0001-39), instalado na Av. Brasil,
358, de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº
599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código sanitário adotado pelo município de são roque
pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do referido código
sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer funcionar estabelecimentos comerciais de interesse à saúde, sem licença
dos órgãos sanitários competentes ou contrariando as normas legais vigentes – caracterizado pela presença 1 (uma)
pessoa sem máscara de proteção facial nas dependências do estabelecimento, contrariando o disposto no artigo 5º, inciso II do Decreto Municipal nº 9250/2020, sujeitando-lhe à penalidade de MULTA em conformidade com o disposto
nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para
defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 18(dezoito) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 140/20 contra a empresa IRMÃOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL EIRELI(CNPJ:70.942.743/0001-66), instalado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 04, de acordo com o artigo 122 inciso I
da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78
que dispõe sobre o código sanitário adotado pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em
conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer funcionar estabelecimentos de interesse à saúde, sem licença dos órgãos sanitários competentes ou contrariando as
normas legais vigentes (caracterizado descumprimento do art 5º, inciso II do Decreto Municipal nº 9250/2020 – pela
presença de pessoas , 1 cliente e 1 funcionário sem máscaras facial), impondo à penalidade de MULTA no valor R$
200,00 (duzentos reais), em conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº
10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo
132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 18(dezoito) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE Nº 161/20 contra a empresa RESTAURANTE KIM LTDA.(CNPJ:70.944..731/0001-70), instalado na Av. Tiradentes, 239, de acordo com o artigo 122 inciso XIX da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº
3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código sanitário adotado
pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos
122, inciso XIX do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por transgredir outras normas legais federais
ou estaduais destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde( art.8, art.62 e art. 73 da Portaria CVS nº 05/2013;
art. 285 inciso IV do regulamento do Decreto nº 12.342/1978), impondo à penalidade de ADVERTÊNCIA, em conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o
prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 18(dezoito) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE Nº 162/20 contra a empresa CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGÓCIOS LTDA.

Pelo presente Edital, tornando pública que, em 19(dezenove) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO Nº
168/20 contra a empresa CTHOR CONFECÇÕES EIRELI ME (CNPJ:13.246.618/0001-88), instalado na Rua Manoel
Lessa, 141, de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal
nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código sanitário adotado pelo município de são
roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do referido
código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer funcionar estabelecimentos comerciais de produção, embalagem
e manipulação de produtos de interesse à saúde e estabelecimentos de assistência e interesse à saúde, sem licença dos
órgãos sanitários competentes ou contrariando as normas legais vigentes (em específico o trânsito de 14 funcionários
sem máscara dentro do estabelecimento infringindo o art. 5, inciso II, do Decreto Municipal nº 9250/2020), sujeitando-lhe à penalidade de MULTA em conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei
estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto
no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 19(dezenove) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO Nº
154/20 contra a empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS ARACA LTDA.(CNPJ:04.606.835/0001-40),
instalado na Rua Vicente da Costa, 253 de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código sanitário
adotado pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos
artigos 122, inciso I do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer funcionar estabelecimento de
interesse à saúde contrariando as normas legais vigentes – infringindo o disposto no art 5º, II e III do Decreto Municipal 9.250/2020( caracterizada pela presença de 13 (treze) pessoas sem máscaras faciais nas dependências do estabelecimento e disponibilidade insuficiente de álcool em gel), sujeitando-lhe à penalidade de MULTA em conformidade
com o disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10
(dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 20(vinte) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO Nº
169/20 contra a empresa PAULO FRANCISCO PERONI (CNPJ:58.856.832/0001-94), instalado na Rua São Paulo,
211, de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº
599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código sanitário adotado pelo município de são roque
pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer funcionar estabelecimentos comerciais de produção, embalagem e
manipulação de produtos de interesse à saúde e estabelecimentos de assistência e interesse à saúde, sem licença dos
órgãos sanitários competentes ou contrariando as normas legais vigentes (em específico o trânsito de 3 (três) pessoas
sem máscaras faciais dentro do estabelecimento), sujeitando-lhe à penalidade de MULTA em conformidade com o
disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez)
dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 20(vinte) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO Nº
180/20 contra a empresa CONTAINER CAFÉ BISTRO LTDA. (CNPJ:23.024.744/0001-41), instalado na Estrada
do Vinho, 1300, de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual 10.083/98, e da lei municipal nº 3.245/08, da lei
federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código sanitário adotado pelo município
de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do
referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por fazer funcionar estabelecimentos comerciais de produção,
embalagem e manipulação de produtos de interesse à saúde e estabelecimentos de assistência e interesse à saúde,
sem licença dos órgãos sanitários competentes ou contrariando as normas legais vigentes – atendimento presencial e
consumo no local (art. 5º inciso XIII do Decreto Municipal nº 9221/2020), sujeitando-lhe à penalidade de MULTA em
conformidade com o disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido
o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 24(vinte e quatro) de junho de 2020, foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO Nº 123/20 contra a empresa IPAEAS – COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO ROQUE (CNPJ: 43.586.122/017785), instalado na Rua Danton Castilho Cabral, 239, de acordo com o artigo 122 inciso I da lei estadual 10.083/98, e
da lei municipal nº 3.245/08, da lei federal nº 599/73 e o regulamento decreto nº12.342/78 que dispõe sobre o código
sanitário adotado pelo município de são roque pela lei municipal 2.751 de 03/01/2003 e em conformidade com o disposto nos artigos 122, inciso I do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98) por construir ou fazer funcionar
estabelecimento comercial de assistência e de interesse à saúde contrariando as normas legais vigentes (Decreto
Municipal nº 9221/2020 art. 5º inciso V),sujeitando-lhe à penalidade de CABÍVEIS EM LEI em conformidade com o
disposto nos artigos 112 do referido código sanitário (lei estadual nº 10.083/98). Fica concedido o prazo de 10 (dez)
dias para defesa ou impugnação, de acordo com o disposto no artigo 132 da Lei 10083/98.
COMUNICADO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 24 (Vinte e quatro) de junho de 2020, foi julgado o processo nº
121/2020 com protocolo nº5764/2020 contra a empresa COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM – CNPJ:
12.657.076/0001-73, instalado na Estrada do Alto, 116, sendo INDEFERIDO o recurso de defesa interposto pelo
interessado. Da decisão caberá recurso em última instância no prazo de 10 (dez) dias.
COMUNICADO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 24 (Vinte e quatro) de junho de 2020, foi julgado o processo nº
073/2020 com protocolo nº5518/2020 contra a empresa ARMAZÉM ARTESANAL COLONIAL III EIRELI – CNPJ:
33.311.525/0001-05, instalado na Rua Dr. Durval Villaça, 70, sendo INDEFERIDO o recurso de defesa interposto
pelo interessado. Da decisão caberá recurso em última instância no prazo de 10 (dez) dias.
COMUNICADO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 24 (Vinte e quatro) de junho de 2020, foi julgado o processo nº
080/2020 com protocolo nº5630/2020 contra a empresa SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. – CNPJ:
07.249.846/0226-92, instalado na Rua Rui Barbosa, 102, sendo INDEFERIDO o recurso de defesa interposto pelo
interessado. Da decisão caberá recurso em última instância no prazo de 10 (dez) dias.
COMUNICADO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 24 (Vinte e quatro) de junho de 2020, foi julgado o processo nº
120/2020 com protocolo nº5763/2020 contra a empresa CLINICA TERAPÊUTICA GAIVOTA LTDA. ME – CNPJ:
19.654.898/0001-40, instalado na Travessa Bruno Burlini, 101, sendo INDEFERIDO o recurso de defesa interposto
pelo interessado. Da decisão caberá recurso em última instância no prazo de 10 (dez) dias.
COMUNICADO
Pelo presente Edital, tornando pública que, em 24 (Vinte e quatro) de junho de 2020, foi julgado o processo nº
116/2020 com protocolo nº5774/2020 contra a empresa MAIARA CAVICHIOLI BIANCHI FURUICHI – CNPJ:
07.196.200/0002-91, instalado na Rua das Açucenas, 20, sendo INDEFERIDO o recurso de defesa interposto pelo
interessado. Da decisão caberá recurso em última instância no prazo de 10 (dez) dias.

