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Fonte: APCS/CSP

05/08/2019

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo, define pela referência em R$
83,00 a R$ 85,00/@ condições bolsa. Os fundamentos são: entrada da
massa salarial, semana do dias dos pais e queda na temperatura.
Na opinião da APCS, o mercado a partir desta semana irá estancar as
quedas ocorridas nas últimas três semanas.
Fonte: APCS/CSP
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LEGISLAÇÃO
Luciano LaGatta encaminha documento sobre
a regulamentação do Programa Estadual de Sanidade Suídea
“Encaminho o arquivo em anexo que trata da publicação, no D.O. na data de 1º de
agosto de 2019, da Resolução SAA n° 27/2019 que regulamenta o Programa Estadual
de Sanidade Suídea, estabelecendo novos paradigmas para a suinocultura paulista e a
qual peço que seja dada ampla divulgação junto aos MV das respectivas regionais,
assim como aos demais interessados do setor.
Aproveito a ocasião para agradecer, na pessoa do MV Artur Felicio, a todos os colegas
que, com compromisso e dedicação, auxiliaram na elaboração deste importante documento.
Atenciosamente;
MV Luciano LaGatta
Diretor Técnico - CEDESA”
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

quinta-feira, 1º de agosto de 2019
Diante do exposto, visando a manutenção da qualidade na
autuação dos processos de aposentadoria enviados para análise
deste órgão previdenciário, e a fim de prevenir eventuais devoluções e recusas nos pedidos de compensação previdenciária, a
SPPREV vem expedir a presente orientação no sentido de que
as CTC’s destinadas à inclusão de tempo de outros regimes
previdenciários sejam enviadas junto das respectivas confirmações/validações, consoante o preconizado na citada Portaria
154/2008 do MPS.

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS MILITARES
GERÊNCIA DE PENSÕES MILITARES
Despachos do Diretor, de 31-07-2019
Exclusão de Habilitação por Falecimento
REF.: julho - EXERCÍCIO 2019
ORDEM
1

NOME DO MILITAR FALECIDO

BENEFICIÁRIO

CÓD. DO BENEFÍCIO

Manoel Martins de Castilho
Ruth Ribeiro de Castilho
Exclusão de Habilitação por Casamento
REF.: julho - EXERCÍCIO 2019

50064729

ORDEM

NOME DO MILITAR FALECIDO

BENEFICIÁRIO

1
2
3
4
5

Richard Arrison de Oliveira Sales
Sílvio Ferrer Filho
Carlos Patrício
Adilson da Silva Sabino
Elidio Hildebrando Santos da Silva

Gabriel Rossi Salles
Daniele Cristine Torres Ferrer
Patrícia Patrício
Pâmela Regina Rodrigues Sabino
Jéssica Gabrielle de Lima Silva

CÓD. DO BENEFÍCIO
50303385
50284256
50184325
60373640
50308911

Agricultura e
Abastecimento
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução SAA-26, de 31-7-2019
Dispõe sobre a delegação das competências previstas no art. 3º do Decreto 47.297/02
O Secretário de Agricultura e Abastecimento, notadamente
considerando as disposições do artigo 19 da Lei estadual
10.177/98, resolve:
Artigo 1º - Fica delegado aos dirigentes das Coordenadorias
de Desenvolvimento Rural Sustentável, de Defesa Agropecuária,
de Desenvolvimento dos Agronegócios e da Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios, autorizar a abertura de procedimentos licitatórios, na modalidade pregão (presencial e eletrônico), cujo valor estimado da contratação seja igual ou superior a
R$ 650.000,00, conforme dispõe o art. 3º, do Decreto 47.297, de
6 de novembro de 2002.
Artigo 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando o art. 3º da Resolução SAA 8, de 15/3/19.
Resolução SAA-27, de 31-7-2019
Regulamenta a execução do Programa Estadual
de Sanidade dos Suídeos de que trata o Decreto
45.782, de 27-04-2001, no âmbito do Estado de
São Paulo, considera a Peste Suína Africana (PSA)
doença de peculiar interesse do Estado e dá outras
providências
O Secretário de Agricultura e Abastecimento,
Considerando o disposto no artigo 4º, inciso II, alínea “c”,
inciso IV, § 2º, e artigos 52 e 70 do Decreto 45.781/01, que regulamenta a Lei 10.670 de 24-10-2000, que dispõe sobre a adoção
de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do Estado e
dá providências correlatas;
Considerando o decreto 45.782/01, que aprova os programas de sanidade animal de peculiar interesse do Estado de
São Paulo;
Considerando a Instrução Normativa MAPA 19, de 15/2/02,
que aprova as Normas a serem cumpridas para a Certificação de
Granjas de Reprodutores Suídeos;
Considerando a Instrução Normativa MAPA 06, de 09/3/04,
que aprova as normas para erradicação da Peste Suína Clássica
- PSC a serem observadas em todo o território nacional;
Considerando a Instrução Normativa MAPA 47, de 18/6/04,
que aprova o regulamento técnico do Programa Nacional de
Sanidade Suídea - PNSS;
Considerando a Norma Interna DAS/SDA/MAPA 5, de
21/8/09, que aprova o manual de procedimentos do sistema de
vigilância sanitária na zona livre de Peste Suína Clássica;
Considerando a Instrução IBAMA 3, de 31/1/13, que
determina a nocividade do javali e dispõe sobre seu manejo
e controle;
Considerando a Norma Interna DAS/SDA/MAPA 3, de
18/9/14, que aprova o Plano de Vigilância em Suídeos Asselvajados na zona livre de Peste Suína Clássica do Brasil;
Considerando a Instrução Normativa IBAMA 12, de 25/3/19,
que institui o Sistema Integrado de Manejo de Fauna- SIMAF,
para recebimento de declarações e relatórios de manejo da
espécie invasora javali – Sus scrofa;
Considerando a Instrução Normativa MAPA 50, de 23/12/13,
que altera a lista de doenças passíveis da aplicação de medidas
de defesa sanitária animal;
Considerando a Instrução Normativa MAPA 25, de 19/7/16,
que estabelece a área livre de peste suína clássica no Brasil
e define procedimentos de ingresso de suínos vivos, material
genético, carne suína congelada e refrigerada e produtos cárneos suínos industrializados;
Considerando a Resolução Conjunta SAA/SIMA 2, de
29/4/19, que define como espécie animal de peculiar interesse
o javali (Sus scrofa) e seus híbridos e dá providências correlatas;
Considerando a Resolução Conjunta SAA/SIMA 3, de
30/4/19, que revoga a Resolução Conjunta SAA/SMA 1, de 9
de agosto de 2018;
Considerando o Código Sanitário da Organização Mundial
de Saúde Animal (Office International des Epizooties - OIE), que,
em seu artigo 15.2.31, dispõe que a autoridade veterinária deverá manter vigilância sobre suídeos asselvajados e os padrões de
distribuição, tamanho e movimento de suas populações; e
Considerando a Circular Técnica 50, de dezembro de 2006,
da Embrapa, que trata das Boas Práticas de Produção de Suínos,
Resolve:
Artigo 1º - Fica aprovado o Programa Estadual de Sanidade
dos Suídeos que trata o Decreto 45.782/01, e sua execução, no
âmbito do Estado de São Paulo, de acordo com as normas para
prevenção, controle e erradicação de doenças dos suídeos, constantes desta Resolução e da legislação federal vigente.
Artigo 2º - Considerar a Peste Suína Africana - PSA doença
de peculiar interesse do Estado para fins de execução das atividades de prevenção, fiscalização e de defesa sanitária animal.
Artigo 3º - É obrigatória a notificação da suspeita ou
ocorrência de PSC e PSA, em até 12 horas de seu conhecimento.
Parágrafo único – A notificação que trata o caput deste
artigo deverá ser realizada no Escritório de Defesa Agropecuária
- EDA regional da Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA.
Artigo 4º - É obrigatória a comunicação imediata, pelos
estabelecimentos de criações comerciais de suídeos, ao Escritório de Defesa Agropecuária regional da CDA, quando os limites
críticos de mortalidade mensal estabelecidos pela Norma Interna
DAS/SDA/n° 5, de 21/8/09, forem atingidos.
§ 1º - Os limites críticos de mortalidade mensais, em criações comerciais de suídeos, ficam assim estabelecidos:
I- reprodutores – maior que 2%;
II- leitões maternidade - maior que 15%;
III- leitões creche - maior que 7%;

IV- leitões terminação - maior que 9%;
§ 2º - Os estabelecimentos deverão manter disponíveis para
fiscalização registros dos dados zootécnicos e sanitários dos
animais em criação, citados no Anexo I.
Artigo 5º - Fica proibido o uso de restos de alimentos que
contenham proteína de origem animal de qualquer procedência
para a alimentação de suídeos.
§ 1º - Deverá ter especial atenção de fiscalização por parte
do sistema de defesa oficial a utilização proibida de restos de
comida, independente de tratamento térmico, quando provenientes de hospitais, postos de saúde, rodoviárias, ferroviárias,
aeroportos e portos.
§ 2º - Fica proibida a permanência de suídeos em lixões e/
ou aterros sanitários, bem como o recolhimento e a utilização
de restos de comida destes locais para alimentação dos animais.
Artigo 6º - O estabelecimento de abate de suídeos registrado no Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do
Estado de São Paulo - SISP, quando do abate de suídeos, deverá:
I - conferir todas as cargas de animais destinados ao abate e
exigir as Guias de Trânsito Animal e o Boletim Sanitário do lote;
II - notificar ao Escritório de Defesa Agropecuária, imediatamente, quando forem encontradas lesões múltiplas hemorrágicas, compatíveis com doenças hemorrágicas, durante a inspeção
de vísceras em suídeos;
III- colher amostra de soro sanguíneo de 01 reprodutor de
descarte por carga, para vigilância de PSC, priorizando a escolha
de animais mais velhos, que representam melhor a realidade
sanitária do rebanho a ser monitorado; e
IV- as amostras que trata o inciso III deverão ser devidamente conservadas e encaminhadas aos Escritórios de Defesa Agropecuária aos quais pertencem os estabelecimentos de abate.
Artigo 7º - As atividades de vigilância para PSC e PSA em
suídeos asselvajados, realizadas com apoio dos manejadores de
espécie exótica invasora, obedecerão aos seguintes critérios:
I - estabelecimento de rede de vigilância e de sala de situação em sanidade animal com objetivo de reunir informações,
imagens, notificações de enfermidades, informação sobre morbidade e mortalidade, além de amostras de material biológico de
suínos asselvajados, como forma de apoio à tomada de decisão
a questões sanitárias relacionadas a essa população;
II – capacitação de manejadores ambientais controladores
de espécie exótica invasora javali, mediante treinamento especifico para conhecimento dos sinais e características epidemiológicas de PSC e PSA, dos riscos sanitários impostos ao rebanho
suídeo brasileiro, de orientações de segurança para manipulação
de suídeos asselvajados, a coleta e a conservação de amostras
de soro sanguíneo ou de outro material biológico de suídeos
asselvajados e transporte de suas carcaças;
III- exigência de assinatura de um termo de compromisso,
pelos controladores de população de javalis, cadastrados nos
órgãos competentes, conforme modelo apresentado no Anexo II;
IV - disponibilização nas unidades da SAA do material
necessário para realização das coletas de amostras de suídeos
asselvajados e recebimento dessas amostras no mesmo local;
V - exigência de notificação imediata, pelos controladores
da população de javalis, ao Escritório de Defesa Agropecuária
mais próximo, sobre mortalidade natural ou comportamento
alterado de suídeos asselvajados que porventura observe durante as atividades de controle populacional;
VI - exigência de notificação imediata, pelos controladores
da população de javalis, ao Escritório de Defesa Agropecuária
mais próximo, da observação de ocorrência de sinais clínicos ou
de lesões múltiplas compatíveis com doenças hemorrágicas e/ou
vesiculares, por ocasião da visualização dos animais abatidos;
VII- a vigilância de que trata o caput do artigo, também
poderá ser realizada para outras enfermidades que afetam a
população de suídeos asselvajados, que sejam do interesse do
Estado.
Artigo 8º - Em situações e áreas de risco epidemiológico,
a SAA poderá realizar o monitoramento e, se necessário, o
controle estratégico da população dos suídeos asselvajados,
estabelecendo:
I. editais de chamamento público para habilitar equipes,
associações e empresas de agentes de manejo populacional
controladores da população de suídeos;
II. instrumentos de parceria;
III. critérios próprios para a execução do manejo populacional dos suínos asselvajados.
Parágrafo único: As situações e áreas de risco epidemiológico para adoção de medidas sanitárias para realização do controle estratégico dos suídeos asselvajados, poderão ser definidas
em conjunto a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
Artigo 9º - A certificação de granjas de reprodutores suínos
deverá observar a legislação federal vigente.
Artigo 10 - A Coordenadoria de Defesa Agropecuária poderá
baixar normas complementares para o estabelecimento de critérios técnicos e administrativos que se fizerem necessários para:
I. vigilância ativa e passiva para as doenças de suínos de
peculiar interesse do Estado.
II. cadastro e atualização de dados cadastrais de propriedades com suídeos;
III. definição de áreas e situações de risco sanitário;
IV. procedimentos para registro de Granjas Reprodutoras
e Comerciais;
V. adoção de medidas de biosseguridade em granjas
comerciais;
VI. controle populacional de espécies susceptíveis às doenças dos suídeos,
VII. sacrifício e abate sanitário de suídeos de qualquer tipo
de estabelecimento de criação de suídeos, quando necessários
para a preservação da saúde do rebanho suídeo paulista;
VIII. trânsito de animais, produtos e subprodutos;
IX. suspensão de atividades e demais medidas sanitárias
aplicáveis às granjas e aos estabelecimentos de criações comerciais de suídeos.
Artigo 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
ANEXO I
(a que se refere o § 2º do artigo 4º da Resolução)
DADOS ZOOTÉCNICOS INDIVIDUAIS DE MATRIZES E
REPRODUTORES PARA SE PROCEDER AO CÁLCULO DOS NÍVEIS
DE MORTALIDADE
1) o produtor deverá manter dados individuais de matrizes
e reprodutores em fichas instaladas em sistemas informatizados
ou físicas, de maneira que possam ser consultados pela fiscalização da CDA;
2) matrizes e reprodutores deverão ser identificados com
tatuagem ou brinco ou mossagem e estes dados devem registrados em fichas em sistema informatizado ou em fichas de papel;
3) as fichas deverão identificar o sexo, a data de nascimento, a raça, a forma de identificação, os eventuais agravos à saúde
e mortalidade, sinais de doença, utilização de medicamentos,
Guia de Trânsito de Animais - GTA;
4) as fichas das matrizes devem indicar data de parto,
número de leitões nascidos por parto e número de leitões
desmamados;
5) considerando todos os reprodutores, matrizes em reprodução, leitões em maternidade, leitões em creche e leitões em
engorda, estes dados devem permitir calcular os limites críticos
de mortalidade mensal por categoria (as taxas de mortalidade
mensal por categoria de reprodutores, matrizes, leitões na
maternidade, leitões na creche e leitões em terminação).
ANEXO II
(a que se refere o Inciso III do artigo 7º da Resolução)
TERMO DE COMPROMISSO
Eu,________________________________________
________________, CPF ________.________._____________, residente na rua/avenida ______________________
____________________________________,

Número______________________,
Bairro
______________________________, no município de
___________________________________________
__________, telefone(__)__________________, email
_________________________,
declaro que:
1) estou devidamente regularizado nos órgãos competentes
para executar o manejo populacional de suídeos asselvajados no
Estado de São Paulo;
2) fui devidamente orientado, por meio de capacitação,
pelo Serviço Veterinário Oficial do Estado de São Paulo para realização de colheita de amostras de suídeos asselvajados, tendo
recebido, nesta data, material orientativo contendo as informações necessárias para execução desta atividade em segurança;
3) estou ciente que a realização desta atividade é de adesão
voluntária e que não será remunerada; e
4) estou ciente e me responsabilizo por qualquer dano,
consequência, risco de acidente físico e ou sanitário inerente à
execução da colheita das amostras.
Local e data
_____________________________
(nome legível e assinatura)

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA
DOS AGRONEGÓCIOS
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO
Extratos de Notas de Empenhos
Objeto: Serviços de conserto mecânico com substituição de
peças em veículo oficial - BVZ 5692 - do Polo Regional da Alta
Paulista, em Adamantina/SP. Processo SAA 8.242/2019. Contratado: Unicentro - Pecas E Servicos Ltda. CNPJ: 04.627.734/000156. Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do
Desenvolvimento. Modalidade: Dispensa de Licitação - com
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações. Valor: R$ 4.830,00. Data: 29-07-2019. Programa de Trabalho: 20.573.1301.4874.0000 Natureza de Despesa:
33903980. Nota de Empenho nº.: 2019NE00233. Prazo: 15 Dias.
Objeto: Serviços de manutenção elétrica com substituição de peças em veículo oficial - DMN 7290 - do Polo
Regional do Médio Paranapanema, em Assis/SP. Processo SAA
8.237/2019. Contratado: Gilberto Da Silva Assis - ME. CNPJ:
02.819.714/0001-51. Contratante: SAA - Departamento de
Descentralização do Desenvolvimento. Modalidade: Dispensa de
Licitação - com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações. Valor: R$ 1.487,20. Data: 29-072019. Programa de Trabalho: 20.573.1301.4874.0000 Natureza
de Despesa: 33903980. Nota de Empenho nº.: 2019NE00234.
Prazo: 30 Dias.

COORDENADORIA DE DEFESA
AGROPECUÁRIA
Portaria CDA – 10, de 26-7-2019
O Coordenador da Coordenadoria de Defesa Agropecuária,
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, resolve:
Artigo 1º - Determinar, nos termos dos artigos 264 e 265,
da Lei 10.261, de 28-10-1968, ambos alterados pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a instauração do Procedimento Averiguatório nos termos do Processo SAA 5.811/2019, quais sejam,
apuração preliminar do sinistro com veículos oficiais DMN
– 5849 e DMN – 7481, conforme os fatos constantes nos autos,
sendo elaborado Boletim de Ocorrência 576/2019 (fls. 3 a 6).
Artigo 2º - Para tanto designa a Comissão de Apuração
Preliminar, com natureza simplesmente investigativa, destinada
a apurar os fatos, e que será formada por Luiz Henrique Barrochelo, RG 29.655.224-0, Assistente Agropecuário IV, Efetivo,
designado Diretor Técnico de Divisão no Escritório de Defesa
Agropecuária de Araçatuba e Marco Antonio Basseto, RG
28.101.284-2, Assistente Agropecuário III, designado para função de Assistente de Planejamento “B”, lotado no Escritório de
Defesa Agropecuária de Araçatuba, sendo o primeiro nominado
Presidente.
Artigo 3º - Os membros ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, ficando dispensados
de suas atividades normais nos dias destinados à realização dos
trabalhos de apuração, inclusive para elaboração do relatório
final, devendo iniciar de imediato o trabalho de apuração e
concluí-lo no prazo de 30 dias.
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Despacho do Secretário, de 31-7-2019
Processo: 1718393/2019 (01 volume).
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Suzano.
Assunto: Aquisição de Créditos de Bilhetagem Eletrônica
para Alunos da Rede Pública Estadual - Munícipio de Ferraz de
Vasconcelos.
À vista dos elementos que instruem o processo em análise,
em especial o Despacho Cenot-811/2019, de fls. 192/201, que
adoto como razão de decidir, Ratifico, nos termos do artigo
26, caput, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o ato
praticado pelo Dirigente Regional de Ensino, consoante documento encartado nos autos, que declarou a inexigibilidade do
procedimento licitatório, com fulcro no artigo 25, inciso I, da
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, visando à contratação
da empresa denominada Radial Transporte Coletivo Ltda., CNPJ
44.335.701/0001-57, no valor estimado de R$ 218.521,60,
visando à aquisição de créditos de bilhetagem eletrônica para
alunos da rede pública estadual para o exercício de 2019, obedecidas às formalidades legais.
Despacho do Secretário, de 31-7-2019
Processo: 1412744/2019 (02 volumes).
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Suzano.
Assunto: Aquisição de Créditos de Bilhetagem Eletrônica
para Alunos da Rede Pública Estadual.
À vista dos elementos que instruem o processo em análise,
em especial o Despacho Cenot-819/2019, de fls. 371/384, que
adoto como razão de decidir, Ratifico, nos termos do artigo
26, caput, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o ato
praticado pelo Dirigente Regional de Ensino, consoante documento encartado nos autos, que declarou a inexigibilidade do
procedimento licitatório, com fulcro no artigo 25, inciso I, da
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, visando à contratação
da empresa denominada Radial Transporte Coletivo Ltda., CNPJ
44.335.701/0001-57, no valor estimado de R$ 639.038,40,
visando à aquisição de créditos de bilhetagem eletrônica para
alunos da rede pública estadual para o exercício de 2019, obedecidas às formalidades legais.
Comunicado
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal
8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em 10-597, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir, os
pagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis, pelo regime de adiantamento (material de consumo,
despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes, diárias,
aquisição de combustíveis e bolsas de estudos), fornecedores,
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serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis para
o bom andamento das atividades administrativas e pedagógicas.
Tais pagamentos, consideradas as excepcionalidades de
Cada caso, estão sendo autorizados independentemente da
ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
PDS a serem pagas
UGF 080050 - Fundo de Desenvolvimento da Educação
em São Paulo
Data: 31-07-2019
UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080285
TOTAL

2019PD00758

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR
4.073,95
4.073,95
VALOR

080324
2019PD01333
527,02
TOTAL
527,02
TOTAL GERAL
4.600,97
Comunicado
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em
10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir,
ospagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis, pelo regime de adiantamento (material de consumo,
despesasmiúdas e de pronto pagamento, transportes, diárias,
aquisiçãode combustíveis e bolsas de estudos), fornecedores,
serviçosde terceiros e de utilidade pública, indispensáveis para
obom andamento das atividades administrativas e pedagógicas.
Tais pagamentos, consideradas as excepcionalidades deCada caso, estão sendo autorizados independentemente daordem
cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
PDS a serem pagas
UGF 080040 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação
Básica
Data: 31-07-2019
UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080261
TOTAL

2019PD00600

VALOR

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080270
TOTAL

2019PD00518

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080273
TOTAL

2019PD00575

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080274
TOTAL

2019PD01064

746,58
746,58

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080279
TOTAL

2019PD00882

787,63
787,63

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080280
TOTAL

2019PD00879

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080285
TOTAL

2019PD00750

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080295
TOTAL

2019PD01664

163,35
163,35

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080302
080302
TOTAL

2019PD00905
2019PD00907

71,16
153,14
224,30

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080303
080303
TOTAL

2019PD01413
2019PD01520

231,39
170,84
402,23

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080316
TOTAL

2019PD02306

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080319
TOTAL

2019PD01140

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080323
TOTAL

2019PD01205

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080324
TOTAL

2019PD01332

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080325
TOTAL

2019PD00932

114,14
114,14

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

080336
TOTAL

2019PD01504

879,39
879,39

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

VALOR

1.792,70
1.792,70
VALOR
10.155,40
10.155,40
VALOR
16.262,03
16.262,03

20.397,08
20.397,08
VALOR
611.881,92
611.881,92

VALOR
22.872,72
22.872,72
VALOR
12.127,77
12.127,77
VALOR
52,70
52,70
VALOR
44.346,60
44.346,60

080347
2019PD01889
601,69
TOTAL
601,69
TOTAL GERAL
743.808,23
Comunicado
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal
8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em 10-597, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir, os
pagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis, pelo regime de adiantamento (material de consumo,
despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes, diárias,
aquisição de combustíveis e bolsas de estudos), fornecedores,
serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis para
o bom andamento das atividades administrativas e pedagógicas.
Tais pagamentos, consideradas as excepcionalidades de
Cada caso, estão sendo autorizados independentemente da
ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
PDS a serem pagas
UGF 080040 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação
Data: 30-07-2019
UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080283
TOTAL

2019PD01204

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080302
TOTAL

2019PD00872

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080303
TOTAL

2019PD01460

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080328
TOTAL

2019PD01156

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

080338
TOTAL
TOTAL GERAL

2019PD00962

VALOR
8.246,74
8.246,74
VALOR
20.397,55
20.397,55
VALOR
3.195,04
3.195,04
VALOR
57,00
57,00
VALOR
120.884,05
120.884,05
152.780,38

ACONTECEU
APCS na ABAG 2019
Ocorreu hoje em São Paulo o congresso da ABAG. APCS esteve representada pelo
Ferreira e Ovídio.

Foto: José Alberto Menck presidente da ASSESISP, Deputado Federal Arnaldo Jardim,
José Ovídio Sebastiani (APCS/ASSESISP) e Ferreira Júnior (APCS)

Fonte: APCS/CSP

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

ACONTECE
27 A 29.08.2019 | SIAVS
SÃO PAULO, SP
ANHEMBI PARQUE

ABPA e Apex-Brasil fomentam negociações no
Siavs
Ação estratégica é realizada por meio dos projetos setoriais das entidades
Entre as ações conjuntas da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) está a
viabilização da vinda de compradores estrangeiros de diversos mercados ao Salão
Internacional de Avicultura e Suinocultura (Siavs), por meio do “Projeto Comprador”.
O evento acontecerá entre os dias 27 a 29 de agosto, no Anhembi Parque, em São
Paulo (SP).
A ação estratégica é realizada por meio dos projetos setoriais Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Pork, mantidos pela ABPA e pela Apex-Brasil.
A iniciativa, além de promover o fortalecimento de imagem e institucional do setor,
viabiliza novos negócios para a avicultura e a suinocultura brasileira.
Os importadores participarão de uma programação exclusiva e de encontros de
negócios com 35 agroindústrias produtoras e exportadoras de aves, suínos, ovos e
material genético participantes da feira. Para a ação, uma grande estrutura de 450
metros quadrados será montada em meio à maior feira dos setores de aves, ovos,
material genético e suínos do Brasil.
"Além de fomentar a realização de novos negócios durante o Siavs, o Projeto Comprador é uma oportunidade para nossas empresas expandirem seus leques de clientes e alcançar novos mercados", comenta o presidente da ABPA, Francisco Turra.
Trinta empresas estarão em uma grande área especial para a ação: Frigorífico Nova
Araçá, Flamboiã Alimentos, Copacol, Frimesa, Dália, Lar, C.Vale, Ecofrigo, Grupo
GTFoods, Integra, Grupo Avenorte, Ad'Oro, Agrodanieli, Vossko do Brasil, Saudali,
Zanchetta Alimentos, Belo Alimentos, Naturovos, Granja Faria, Nutribrás, AB Brasil,
Grupo Alvorada, Rivelli, São Salvador Alimentos, Alibem, Avivar Alimentos, Copagril,
Friella, Pamplona Alimentos S/A, Coasul Cooperativa Agroindustrial.
Outras cinco produtoras e exportadoras de aves e suínos participarão com estandes
próprios. São elas: Cooperativa Central Aurora Alimentos, BRF S.A., Grupo Globoaves,
Hendrix Genetics, Seara Alimentos.
Fonte: ABPA, adaptado pela equipe feed&food.

MAIS INFORMAÇÕES

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP
AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

Abraves divulga lista de trabalhos que estarão
no congresso
Evento reunirá profissionais de destaque na suinicultura nacional e interna
A organização do XIX Congresso Nacional Abraves divulgou a lista com os trabalhos
científicos aprovados que serão apresentados durante o evento. A décima nona
edição do Congresso Nacional e I Congresso Internacional está prevista para ocorrer
entre os dias 22 e 24 de outubro, em Toledo (PR).
Ao todo serão seis apresentações orais e 67 pôsteres que abordam temas como
sanidade, manejo e produção, nutrição, bem-estar, saúde pública e relato de caso.
Os trabalhos selecionados foram produzidos por pesquisadores de diversos estados
do Brasil e do exterior.
Nesta edição, o congresso terá um enfoque voltado ao desenvolvimento das pessoas
bem como a gestão e manejo, sanidade, produção, mercado e saúde pública. Buscando a interação entre os mesmos, possibilitando o planejamento, preparação e
desenvolvimento de ações para atender as demandas e mudanças do mercado,
produzir o suíno ideal, e gerar maior lucratividade em toda a cadeia.
A lista completa está disponível no site da Abraves.
Fonte: Abraves, adaptado pela equipe feed&food

MAIS INFORMAÇÕES

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR
RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT & CONVENTION

MAIS INFORMAÇÕES

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR
LAR CENTRO DE EVENTOS

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianeira, no Paraná.
Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso
site

MAIS INFORMAÇÕES

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP
CLUB MED LIKE PARADISE

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura
Agroceres PIC.
O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Paradise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite
da suinocultura brasileira.

MAIS INFORMAÇÕES

EXPEDIENTE
Informativo oﬁcial da Associação Paulista de Criadores de Suínos e
Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibor di, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000
Telefone 55 19 3651 - 1233
Presidente: V aldomir o Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Ex ecutiva: Priscila S. B . Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administr ativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Thaís Bugliani - assistente 2@apcs.com.br
Web Design e Comunicação: Júlia Turganti - assistente3@apcs.com.br
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