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Após conversa com o secretário de Governo, Jair Moretti, Paulo Pauléra (Progressistas) afirmou que a administração deve reunir
diversos secretários para discutir a situação dos aprovados no concurso.
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de Investigações Criminais), os
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A investigação começou em
setembro de 2019.
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Detran suspende cobrança de taxa
de vans escolares na pandemia

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O governador João Doria
(PSDB) solicitou ao Detran/SP
a análise e obteve parecer favorável da Procuradoria Geral do
Estado (PGE) para suspender a
cobrança da taxa de inspeção
semestral de veículos escolares, considerando que não
houve prestação de serviços
devido à suspensão das aulas
presenciais nas escolas municipais e estaduais, em razão da
pandemia da COVID-19.
Isentos – Os profissionais
ficarão isentos do pagamento da taxa semestral de R$
151,86.
Segundo Rosimeire Fiaschi
Yagui, transportadora escolar, a
categoria ficou feliz com essa
decisão tomada pelo governo
do Estado. Ela salientou que
há mais de 30 dias estavam
buscando junto a deputados
estaduais algo que atendesse
a categoria. Em Rio Preto, foi
criada uma Comissão de Apoio
ao Transporte Escolar (CATE) da
qual ela faz parte e tem como
objetivo discutir temas relacionados à categoria.
“Começamos essa luta aqui
em São Paulo também, porque

em outros Estados como Goiás,
Espírito Santo e Rio de Janeiro
já tinham algo semelhante”,
salientou a transportadora.
Frota – Rio Preto possui
ao todo 125 transportadores
escolares com alvará para atuar
na cidade.
Vistorias – São duas realizadas anualmente, a primeira
sempre acontece no mês de
abril e a segunda no mês de
outubro.
Reembolso – Os motoristas
que já efetuaram o recolhimento
do tributo poderão solicitar a restituição. O interessado precisa
baixar a declaração disponível no
site do Detran/SP https://www.
detran.sp.gov.br/ e com esse
documento solicitar a devolução
junto à Secretaria de Fazenda
Planejamento do Estado de São
Paulo.
Sem renda – Segundo Rosimeire, desde o mês de maio,
a maioria dos profissionais da
categoria está sem qualquer tipo
de renda por conta da suspensão das aulas motivadas pela
pandemia da Covid-19.
Na semana passada, o vice-governador Rodrigo Garcia

DÉBITOS

Receita e PGFN prorrogam
por 30 dias validade de
certidões conjuntas

A CND é emitida quando
não há pendências em
nome do sujeito passivo
Agência BRASIL

A Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prorrogaram por mais 30 dias o prazo
de validade das Certidões
Negativas de Débitos (CND)
e das Certidões Positivas com
Efeitos de Negativas (CNEND),
ambas relativas a créditos
tributários federais e à Divida
Ativa da União.
A medida está prevista
pela Portaria Conjunta RFB/
PGFN nº 1.178, de 13 de
julho de 2020, publicada no
Diário Oficial da União de hoje
(14).
Inicialmente, em decorrência da pandemia causada pelo
novo coronavírus, que impôs
a paralisação das atividades
empresariais, a Receita e
a PGFN editaram a Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 555,
que prorrogou por 90 dias o
prazo de validade das CND e
das CPEND válidas em 24 de
março de 2020, data de publicação da Portaria Conjunta.
“Porém, passados os 90

dias, a expectativa de retomada da atividade econômica não
se verificou em sua plenitude.
Por essa razão, conclui-se ser
necessário conceder nova
prorrogação por 30 dias, prazo
que, supõe-se, ser suficiente
para o restabelecimento da
maior parte das atividades
empresariais”, diz a Receita.
A CND é emitida quando
não há pendências em nome
do sujeito passivo relativas a
débitos, dados cadastrais e
apresentação de declarações
administrados pela Receita
Federal, ou inscrição na Dívida Ativa da União. A CPEND
é emitida quando existe uma
pendência, porém ela está
com seus efeitos suspensos
(por exemplo, em virtude de
decisão judicial). As duas certidões são necessárias para
que as pessoas jurídicas exerçam uma série de atividades,
como, por exemplo, participar
de licitações ou obter financiamentos.
A Receita destaca que as
medidas valem apenas para
as certidões conjuntas que
já foram expedidas e ainda
estão no período de validade
e visam a minimizar os efeitos
decorrentes da crise para a atividade econômica em âmbito
nacional.
Marcelo Camargo/Agência BRASIL
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(DEM) esteve reunido com representantes da categoria junto
com pessoas da área técnica
do DetranSP e da Secretaria da
Fazenda para analisar o caso e
encontrar uma solução.
De acordo com o presidente
do DetranSP, Ernesto Mascellani
Neto, o órgão não tem medido
esforços na busca por soluções
para ajudar os profissionais que
realizam transporte escolar.

Divulgação

Fazenda Virtual – Durante o período de quarentena o
atendimento nos Postos Fiscais
da Secretaria da Fazenda e Planejamento é realizado de forma
virtual. Para agendar um horário
e verificar os procedimentos,
acesse https://portal.fazenda.
sp.gov.br/Noticias/Paginas/Atendimento-ao-p%C3%BAblico-nos-Postos-Fiscais-da-Secretaria-da-Fazenda-e-Planejamento-tamb%C3%A9m-ser%C3%A1-virtual-at%C3%A9-304.aspx
Documentos necessários
– Os documentos necessários
e demais informações estão
disponíveis no endereço https://
portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/dare/Paginas/Restitui%C3%A7%C3%A3o-de-Taxas-e-Outras-Receitas-(Custas).aspx

Rosimeire pagou a vistoria do primeiro semestre e vai pedir reembolso da taxa de R$ 151,86

Indenização para profissional da saúde afetado por covid-19 é aprovada
Agência BRASIL

A Câmara dos Deputados
concluiu nesta terça-feira (14)
a análise do projeto que prevê
o pagamento de compensação
financeira de R$ 50 mil aos profissionais de saúde por morte ou
incapacidade permanente para
o trabalho após serem contaminados pela covid-19 ao atuarem
diretamente no combate à pandemia. A indenização será paga
pela União. A matéria segue para
sanção presidencial.
O texto do Projeto de Lei
1.826 estabelece que, no caso
de morte, o valor será dividido

igualmente entre os dependentes
e o cônjuge ou companheiro. Além
desse valor, serão pagos R$ 10
mil a cada ano que faltar para o
dependente menor de 21 anos
atingir essa idade. A indenização
será estendida aos 24 anos, caso
o dependente esteja cursando
ensino superior na data do óbito.
Para dependentes com deficiência, a indenização será de R$ 50
mil, independentemente da idade.
Os valores somados de todas
as indenizações devidas deverão ser pagos em três parcelas
mensais, iguais e sucessivas. A
concessão da indenização está
sujeita a perícia médica. Segun-

do números do Conselho Federal
de Enfermagem (Cofen), 30%
dos profissionais de enfermagem
mortos por covid-19 no mundo
são do Brasil.
De acordo com o projeto, a
presença de comorbidades não
afasta o direito ao recebimento
da compensação financeira. O
valor será devido mesmo que o
novo coronavírus não tenha sido a
única causa, principal ou imediata,
para a ocorrência da incapacidade
permanente para o trabalho ou
do óbito.
O projeto aprovado garante ainda o pagamento com as despesas
do funeral. Os recursos, contudo,

ainda serão definidos por meio de
uma regulamentação.
Beneficiários

O projeto inclui diversas categorias como beneficiárias como
fisioterapeutas, nutricionistas,
assistentes sociais, profissionais
que trabalham com testagem nos
laboratórios de análises clínicas,
trabalhadores dos necrotérios e
coveiros, e todos aqueles cujas
profissões sejam reconhecidas
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e que atuam
no Sistema Único de Assistência
Social (Suas).

COVID-19

Coverno prorroga programa de
redução de salários e jornada

Agência BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro
prorrogou os prazos de redução de jornada e de salário e
de suspensão temporária do
contrato de trabalho no âmbito do Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego
e Renda, criado pelo governo
para diminuir os efeitos econômicos e sociais causados
pela pandemia de covid-19.
O Decreto nº 10.422/2020 foi
publicado hoje (14) no Diário
Oficial da União.
O prazo máximo para os
acordo de redução proporcional da jornada de trabalho
e de salário, que era de 90
dias, agora será de 120 dias.
Já o prazo para a suspensão
temporária do contrato de
trabalho, que era de 60 dias,
também passa a ser de 120
dias.
A possibilidade de prorrogação já estava prevista na
lei que institui o programa.
As medidas têm objetivo de
diminuir as despesas das
empresas em um período
em que estão com atividades
suspensas ou reduzidas.
O decreto diz ainda que
a suspensão do contrato de
trabalho poderá ser de forCidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Nova Granada, Guapiaçu,
Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa, Monte Aprazível
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

Rovena Rosa/Agência BRASIL

ma fracionada, em períodos
sucessivos ou intercalados,
desde que sejam iguais ou
superiores a dez dias.

Trabalho
intermitente
O programa também estabelece o pagamento de um
benefício emergencial de R$
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

600, por três meses, para
os empregados com contrato de trabalho intermitente
formalizado até 1º de abril,
data da publicação da Medida
Provisória 936, que originou o
programa.
De acordo com o decreto
publicado nesta terça-feira, o
governo pagará este benefício
por mais um mês, totalizando

quatro parcelas.
O benefício emergencial
não pode ser acumulado com
o auxílio emergencial, pago
pelo governo a trabalhadores
informais, microempreendedores individuais, autônomos
e desempregados. Nesse caso,
os trabalhadores com contrato
intermitente terão direito àquele que for mais vantajoso.
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RETOMADA

Educação cria grupo de
trabalho para debater volta
às aulas em Rio Preto

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Educação,
por meio de uma portaria, criou
a Câmara de Planejamento para
o Retorno às Aulas Presenciais
no contexto da pandemia da
Covid-19, determinado a sua
constituição, nomeação dos
membros e atribuições.
Ao todo a Câmara terá 13
atribuições a serem cumpridas, iniciando pela forma que
será feito o acolhimento aos
alunos, passando por protocolos de segurança sanitária
de higiene que serão utilizados
para a criação dos protocolos,
cumprimento dos marcos legais
da legislação em vigor na área
educacional.
Critérios – Um dos pontos
a serem debatidos pela Câmara
é a instituição critérios para o
retorno das aulas presenciais,
das etapas e modalidades da
Educação Infantil (Creche, 4 e
5 anos); Ensino Fundamental
– anos iniciais e anos finais,
Educação Especial e Educação
de Jovens e Adultos.
Entrosamento – Um dos
focos é criar o entrosamento
com as Secretarias da Saúde
e Assistência Social, bem como

ações para o atendimento
psicológico ou de orientação
emocional aos alunos, suas
famílias, professores e demais
trabalhadores da educação se
for necessário.
Alimentação – Reformular
a forma de manuseio dos alimentos por meio de protocolos
definidos junto com a Secretaria
da Agricultura e Abastecimento,
definir a oferta de alimentos/
refeições de forma individualizada, além do regramento do
distanciamento que deverá ser
respeitado nos refeitórios.
Contra o tempo – A portaria
determina que os membros da
Câmara de Planejamento terão
30 dias, contados a partir da
primeira reunião, para a elaboração das proposituras.
A Câmara será composta por
23 membros titulares e o mesmo número de suplentes, sendo
que a maioria é ligada a área
da educação pública, mas tendo também a participação um
representante da rede privada,
além de outras pastas municipais como Saúde, Assistência
Social e Agricultura. Órgãos
como: os Conselhos Municipais
de Educação e dos Direitos da
Criança e Adolescente terão
suas cadeiras, além da Promo-

Wokandapix-PIXABAY

Opções
Grupo vai preparar critérios para todas etapas de ensino
toria Pública da Criança e do
Adolescente.
A Secretaria já definiu o
nome de duas pessoas para
conduzirem os trabalhos da Câmara de Planejamento – sendo
eles Márcio Alves, assessor da
Secretaria de Educação, que
foi nomeado como Coordenador Geral da Câmara e Mirian
Roberta Pedrini, supervisora
de Ensino, que vai ocupar o
cargo de Secretária. Ambos
ficaram responsáveis pelas
convocações das reuniões, definir cronogramas, coordenar e

articular as discussões, além de
se reportarem a Secretaria de
Educação sobre os encaminhamentos que estão sendo feitos.
Publicidade – Todas as atas
ou relatórios das reuniões da
Câmara será publicada no site
da Educação Digital: https://
digital.educacao.riopreto.br/
Volta as aulas – A definição
de data de retorno às aulas
presenciais ou nova paralisação
das aulas presenciais cabe ao
Comitê Gestor Municipal de
Combate à Pandemia do Coronavírus- COVID-19.

CONCURSO

Pauléra diz que comissão vai debater
situação de aprovados da Educação
Sérgio SAMPAIO

Comissão quer buscar solução para aprovados em concurso
Sérgio SAMPAIO

O presidente da Câmara,
Paulo Pauléra (Progressistas),
afirmou durante a sessão ordinária desta terça-feira (15) que
em conversa com o secretário
de Governo, Jair Moretti, que a

administração deve montar uma
comissão com diversos secretários para discutir a situação
dos aprovados no concurso da
Educação.
Pauléra disse que esta comissão tem como objetivo bus-

car uma solução para essas
pessoas e resolve este problema
que afeta aos aprovados que tiveram sua posse suspensa com
o inicio da quarentena relacionada à pandemia da Covid-19.
Fazem parte desta comissão segundo o presidente os
secretários, Luiz Roberto Thiesi
(Administração), Adilson Vedroni
(Procuradoria), Jair Moretti (Governo) e Sueli Costa (Educação).
“Existe uma preocupação
por parte de todos e esperamos
que essa comissão tenha uma
proposta pronta para poder
convocar essas pessoas assim
que tivermos a volta as aulas no
município”, salientou Pauléra.
Novo pedido – Um dos
aprovados no concurso, Bruno
José de Oliveira Ferreira, professor PEB I, protocolou um novo
pedido de reunião com o prefeito Edinho Araújo (MDB). Há

alguns dias, ele fez um pedido
semelhante, mas recebeu uma
resposta por meio de oficio da
Secretaria de Administração.
Em trecho da resposta é informado que nada mudou e informa que por conta da lei federal
173/2020 que poderia causar
improbidade administrativa caso
a prefeitura de posse aos aprovados neste momento. Ferreira
continua querendo conversar
diretamente com o prefeito
sobre a situação dos aprovados
que tiveram que de desligar dos
seus empregos para assumir os
cargos públicos.
Pesquisa – O vereador Marco Rillo (Psol) quer que a Câmara por meio do seu jurídico faça
um levantamento sobre outras
cidades que fizeram a contratação de professores aprovados
em concurso mesmo com a lei
173 em vigente.

LEGISLATIVO

Câmara aprova prorrogação do prazo para troca de
veículos escolares e proposta de combate a dengue

Sérgio SAMPAIO

Os vereadores aprovaram
nesta terça-feira (15) o mérito
do projeto do vereador Anderson
Branco (PL) que altera a legislação vigente e amplia de 15 para
20 anos o prazo para os donos
de transportes escolares em Rio
Preto.
Segundo o autor diz que as
novas tecnologias dos veículos,
seu prazo de vida útil é maior,
além do que anualmente estes
veículos passam por vistoria
para serem liberados para fazer
o transporte escolar. Segundo
informações da Secretaria de
Trânsito, são 125 motoristas ca-

dastrados no transporte escolar
em Rio Preto.
Dengue – um projeto que tem
como foco o combate a possíveis
criadores do mosquito da dengue foi aprovado em regime de
urgência de autoria do Celso Luiz
Peixão (MDB) que dispõe sobre
o combate a vetores em imóveis
não habitados ou abandonados.
Segundo Peixão a alteração
da lei 13.428/2020 tem como
objetivo agilizar a fiscalização
possibilitando que agentes comunitários, agentes de combates
a endemias lotadas na Vigilância
Ambiental ou qualquer outro servidor lotado neste departamento
poderão atuar na fiscalização.

PROJETO DE LEI

“Esperamos que o projeto seja
cumprido, pela importância que
representa no combate à dengue,
que já passamos por epidemia
no ano passado com dezenas de
mortes” salientou o emedebista.
Higiene escolar – o projeto
também do vereador Peixão foi
aprovado pelo mérito que dispõe
sobre o ensino de higiene pessoas
nas escolas da rede municipal.
Legalidade – quatro projetos
tiveram a legalidade aprovada na
sessão desta terça sendo dois
deles do Executivo, um que cria
em Rio Preto o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e o
outro que instituiu a cobrança da
taxa de embarque e desembarque

de passageiros ficam a cargo da
Emurb (Empresa Municipal de
Urbanismo). Outros dois projetos
de vereadores também tiveram
seu primeira discussão aprovada
segundo a primeiro de autoria do
vereadora Cláudia De Giuli (MDB)
que regra o “Departamento de
Fiscalização Ambiental” em Rio
Preto, outro projeto de autoria
do vereador Renato Pupo (PSDB)
que declara utilidade pública a
Comunidade Terapêutica Suriel .
Vista – a proposta do vereador
Jean Dornelas (MDB) que regra e
padroniza a divulgação dos preços
de combustíveis, o próprio autor
pediu o adiamento da votação por
10 sessões.

Geninho apresenta projeto que cria Programa Nacional de Apoio à Saúde Pública

Sérgio SAMPAIO

O deputado federal Geninho
Zuliani (DEM) protocolou esta
semana na Câmara Federal
projeto que institui Programa
Nacional de Apoio à Saúde
Pública (Pronasp) que tem
como objetivo promover o
aperfeiçoamento da vigilância
em saúde no Brasil, priorizando
estudos para a produção de
testes, vacinas, equipamentos

médicos e de proteção, tratamentos e diagnósticos, em
âmbito público.
“O projeto, além de instituir o
programa, disciplinaria repasse
de doações e patrocínios, feitos
por pessoas jurídicas de direito
público e privado, para estudos
visando sempre otimização e
melhoramento do sistema de
vigilância em saúde. Tudo com
acompanhamento do Ministério
da Saúde, que seria o ente fe-

derado responsável por aferir a
correta aplicação dos recursos”,
salientou o deputado.
Doações – As doações e
patrocínios previstos se dariam
por transferência de quantias
em dinheiro, transferência de
bens móveis ou imóveis, comodato ou cessão de uso de
bens imóveis ou equipamentos,
fornecimento de material de
consumo, hospitalar e clínico,
por exemplo.

Sobre a escolha do futuro pré-candidato a vice-prefeito,
já que o atual vice Eleuses Paiva (PSD) desistiu de concorrer, Edinho Araújo (MDB, foto) não vai se manifestar, diz
um assessor de sua equipe. A informação é que o prefeito
vai decidir com calma, porém, as opções são poucas. Por
ter sido secretário do Planejamento nos dois primeiros
mandatos (2001 a 2008) do seu governo, Orlando Bolçone
(DEM) está entre os cotados para ser o pré-candidato a
vice. Neste caso, teria o aval do vice-governador Rodrigo
Garcia (DEM).

Pessoal
Paulo Pauléra diz que a
escolha do novo pré-candidato a vice da chapa a ser
encabeçada por Edinho Araújo (MDB), na disputa pela
reeleição, é uma decisão
exclusiva do prefeito. “Vice
não se impõe, é uma decisão
pessoal do prefeito”, diz Pauléra, que é presidente do Progressistas, partido aliado do
governo na Câmara. Frisou,
no entanto, que os partidos
aliados (Progressistas, Patriota, PSD e PTB) também têm
filiados com capacidade para
indicar o candidato a vice.
Lembrou ainda que o DEM,
PL e PTB também podem ser
acrescentados na lista.

Interesse
Analisando a possibilidade
de o pré-candidato a vice ser
capitado no grupo de partidos
aliados, Paulo Pauléra declarou que o Progressistas tem
interesse que o nome saía
do quadro de filiados do partido. “Agora, o Progressistas
tem legitimidade para isso”,
disse, acrescentando que ele
próprio está habilitado para
exercer o cargo. “Fui secretário e três mandatos como
vereador”, frisou, acrescentando ainda que o empresário Osmair Guareschi, filiado
ao Progressistas, também
tem capacidade para ser escolhido como pré-candidato
a vice do emedebista.

Meta
O presidente da Câmara,
Paulo Pauléra, disse que
a sua meta é se reeleger
como vereador nas próximas
eleições. “O Progressistas
vai dar o respaldo para ele
(prefeito Edinho)”, garantiu.
Ao ser indagado sobre a
possível escolha de Orlando
Bolçone como pré-candidato
a vice, Pauléra se limitou a
dizer que o DEM, atual partido do ex-deputado, como
o PL, do vereador Fábio
Marcondes, também são
partidos que pode dar respaldo para o prefeito Edinho
na disputa pela reeleição.
“Muita coisa pode acontecer”, desconversou.

Surpresa
O presidente do Patriota,
Ulisses Ramalho, diz que
recebeu a informação da
desistência de Eleuses Paiva
(PSD) com surpresa. “Mas
respeitamos os motivos dele
(Eleuses)”, frisou. Ramalho,
no entanto, revelou que não
tem ideia de quem será o
escolhido para compor a
chapa a ser encabeçada por
Edinho Araújo (MDB). “Acredito que o prefeito chamará
os partidos da base para
conversar”, espera. “O Patriota sempre foi o partido de
primeira hora e tem pessoas
competentes para indicar”,
disse, enaltecendo a força
da sigla.

Excelente
O presidente do MDB,
Pedro Nímer, disse que ficou
surpreso com o anúncio do
atual vice-prefeito Eleuses
Paiva (PSD) em desistir
de concorrer nas próximas
eleições. “Ele sempre teve
o respeito e é uma pessoa querida no governo”,
revelou. Agora, a escolha
do novo candidato a vice,
segundo ele, é uma questão
pessoal do prefeito. Falando
sobre a possibilidade de Orlando Bolçone (DEM) ser escolhido para concorrer como
vice na chapa emedebista,
declarou que ele tem um
conceito excelente, como
têm outros postulantes.

Convenção
Orlando Bolçone (DEM)
disse que seu destino político será definido na convenção do partido. Até lá, diz
que continua como pré-candidato a prefeito, como foi
acordado com o vice-governador Rodrigo Garcia, antes
de sua filiação à sigla. “Na
convenção será definido o
que o partido pretende”, disse. O ex-deputado ressaltou,
porém, o que for decidido
terá que ter a sua anuência, por exemplo, disputar o
processo eleitoral como vice
na chapa de Edinho Araújo.
As convenções acontecem
entre 31 de agosto a 16 de
setembro.

Inimigo
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
defendeu a transparência da divulgação dos dados sobre
desmatamento pelo governo e o fortalecimento das ações
de fiscalização na Amazônica. Maia participou ontem de
reunião com Grupo de Fundos de Investimentos Estrangeiro para debater questão ambiental e afirmou que é
importante reafirmar os acordos que o Brasil assinou nos
últimos anos. Como homem forte do Congresso, Maia
deveria pedir a exoneração do ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, inimigo da natureza.
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Secretaria vai criar inscrição on-line
para projeto de castração em massa
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Acontecem nos dias 16 e
17 as inscrições das pessoas
interessadas em castrar seus
cães ou gatos gratuitamente
durante o mutirão que será
realizando a partir do mês
de agosto até novembro em
Rio Preto.
On-line – Inicialmente,
as inscrições seriam unicamente presenciais em sete
unidades educacionais na
Região Norte. Porém, após
perceber a demanda por um
canal digital para receber as
inscrições, a Secretaria de
Saúde de Rio Preto afirmou
por meio de nota que um sistema de cadastro eletrônico
está sendo criado, mas ainda
não está disponível.
Inscrição Presencial –
A escolha de ter inscrições
presenciais veio por conta
de que uma parte da população não ter acesso a uma
inscrição 100% on-line. A Secretaria salienta que muitas
pessoas que semanalmente
vão até as escolas para retirar
os kits alimentação podem
deseja fazer o cadastro. “Foi
uma maneira de otimizar
o processo e evitar que as
pessoas saiam duas vezes.
Além disso, a população mais
vulnerável, que é o objetivo
dessa ação, apresenta dificuldade no acesso à internet”
saliente trecho da nota da
Secretaria de Saúde.
Locais – A definição dos
locais de inscrição ser apenas na Região Norte se deu,
segundo a Secretaria, por
conta delas serão distantes
do Centro de Zoonoses (Estância Jockey Clube) e outro
motivo foi por que este setor
da cidade possui uma grande
população de cães e gatos
não castrados.
Meta – A previsão do
projeto que está sendo coordenado pela Diretoria do

Divulgação

Bem-Estar Animal (Dibea) e
castrar 4 mil animais neste
período de quatro meses, a
expectativa que que aproximadamente 200 castrações
aconteça por dia.
Sem limite – Não há limite
para a castração de animais
por famílias, no entanto, só
será permitido o cadastro de
uma pessoa por residência.

Tatiana PIRES

Presencial – Para se cadastrar, o interessado deve
estar portando documento de
identidade e comprovante de
residência.
Procedimentos cirúrgicos – As cirurgias serão
feitas em um ônibus móvel
de empresa contratada, por
meio de processo de licitação,
enquanto o processo pós-operatório será feito em outro
ônibus, também da empresa
contratada para a castração.
Inscrição presencial: As
inscrições presenciais acontecerão em sete unidades
educacionais na Região Norte,
nos dias 16 e 17 (quinta e
sexta-feira) das 8 às 17 horas.
Veja os locais para o cadastro da castração:
– Escola Municipal Irmã
Dulce: Rua Ida Tagliavini Polachini, s/n – Jardim Santo
Antônio;
– Céu das Artes: Rua Robson Augusto Lopes de Diaveiro, s/n – Nova Esperança;
– Escola Municipal Menino
Jesus: Av. São José do Rio
Preto, nº 3050 – Eldorado;
– Escola Municipal Pantera
Cor de Rosa: Av. Nova Granada, nº 4320 – Eldorado;
– Escola Municipal Prof.
Manoel Antunes: Rua Beatriz
da Conceição, nº 470 – Solo
Sagrado;
– Escola Municipal Bosque
Encantado: Rua Waldir Lacerda, nº 140 – Jd. Do Bosque;
– Escola Municipal Profª
Elvira de Guzzi Ribeiro: Av.
Antonio Buzzini, nº 270 – Res.
S. J. Rio Preto

O mutirão de castração vai acontecer entre os meses de agosto e novembro na Região Norte

ENTORPECENTES

Baep prende jovem por tráfico
na Estância Santa Clara
Tatiana PIRES

Um jovem, de 19 anos,
foi preso por policiais do
Baep (Batalhão de Ações
Especiais de Polícia) na
tarde de segunda-feira
(13), suspeito de tráfico.
O flagrante aconteceu na
Estância Santa Clara, em
Rio Preto.
Segundo informações do
boletim de ocorrência,
ao notar a presença da
viatura, ele tentou fugir
e entrou em uma casa.
Os policiais o seguiram e,
no quintal da residência,
ele tentou pular o muro.

DESTINO SÃO PAULO

TOR apreende mais de 1,6 tonelada de
maconha escondida em sacos de milho

Tatiana PIRES

Um homem, de 39 anos, foi
preso em flagrante transportando
mais de 1,6 tonelada de maconha, nesta segunda (13). Uma
equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou o motorista
no quilômetro 592, da rodovia
Feliciano Salles da Cunha (SP320). Ao todo, foram apreendidos
1.628 kg de maconha em 65
sacos plásticos dentro do carro.
Durante a abordagem, o
homem apresentou nervosismo,
o que motivou os policiais a
realizarem buscas no carro, encontrando a droga escondida em
meio ao milho moído e embalado.
Aos policiais, ele contou que pegou a droga em Dourados (MS) e
entregaria em São Paulo, Capital.
O homem, juntamente com o
entorpecente, foi encaminhado
para a Delegacia da Polícia Federal de Jales.

Idoso de 61
anos morre em
acidente de moto
Tatiana PIRES

Um idoso, de 61 anos,
morreu vítima de um acidente entre a moto, que ele
conduzia, e uma carreta,
por volta das 17h30, desta
segunda-feira (13).
De acordo com o boletim
de ocorrência, Tadeu Braz
Raphael foi sedado e entubado no local do acidente e
encaminhado para o Hospital de Base, onde sofreu
duas paradas cardiorrespiratórias.
No registro policial, não
há informações sobre o
local e as circunstâncias do
acidente. A comunicação de
óbito foi feita pelo HB.

Divulgação

Droga, retirada em Dourados (MS), seria entregue em São Paulo

Divulgação

Sem conseguir, o jovem
partiu para cima do policial,
tentando se desvencilhar
da abordagem. Em
determinado momento,
os policiais conseguiram
conter o suspeito e em
revista, encontraram em
seus bolsos RS 124 e
dois sacos plásticos que
continham 29 porções de
maconha.
Dhoje Interior
Aos policiais, o jovem
confessou que vendia cada
porção da droga por R$
10. Levado à Central de
Flagrantes, ele permaneceu
à disposição da Justiça.

Deic prende cinco membros de
duas quadrilhas de tráfico

Tatiana PIRES

Policiais civis da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Rio Preto
realizaram uma operação contra o tráfico de drogas, nesta
terça-feira (14). O objetivo da
operação é desmantelar duas
quadrilhas de traficantes que
agem na cidade e na região. Ao
todo, o Deic cumpre 12 mandados de busca e apreensão. Uma
pessoa foi presa nesta terça.
Dede o início da investigação, em setembro do ano
passado, cinco homens foram
presos suspeitos de integrarem
uma quadrilha interestadual de
tráfico de cocaína e maconha.
O grupo tem uma marca registrada: todos os seus tijolos de
drogas são identificados com
símbolo do personagem em

quadrinhos Batman.
Três dos presos estão na
carceragem da Deic e outros
dois já foram encaminhados
para unidades prisionais, um no
estado de São Paulo e o outro
no Paraná.
Os suspeitos, de acordo
com o delegado Lincon Oliveira,
integram um grupo que busca o
entorpecente em Mato Grosso
do Sul e distribui para traficantes de Rio Preto e Mirassol. O
esquema de trafico era formado
por 16 integrantes, sendo que
nove já estão presos e a polícia
continua a investigação para
prender os outros.
De acordo com informações
da Polícia Civil, o primeiro núcleo
criminoso começou a ser desarticulado a partir de seu líder, de
33 anos, preso em flagrante,
em setembro do ano passado. O

Caminhoneiro morre em acidente Idoso é encontrado morto dentro
na rodovia Washington Luíz
de casa em Engenheiro Schmitt

Tatiana PIRES

Tatiana PIRES

Rodoviária Estadual, uma das
pistas da rodovia foi interditada.
O caminhão ficou totalmente
destruído. O caminhão do motorista que morreu no acidente
tem placas de Iturama (MG) e
o outro caminhão, com placas
de Sorocaba (SP).
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal
(IML) de Catanduva.
O acidente será investigado
pela Polícia Civil de Catanduva,
que irá apurar o que causou a
batida traseira.

Uma aposentada, de 78
anos, sofreu ferimentos ao
ser atropelada por uma moto,
nesta segunda-feira (13),
em Rio Preto. O condutor da
moto, um auxiliar de produção, de 23 anos, também
ficou ferido. Ambos foram
socorridos pela Unidade de
Resgate do Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu na
avenida Jesus Vila Nova Vidal, no Jardim Alto Rio Preto.
Segundo o boletim de ocorrência, o entregador disse
que seguia no sentido bairro
a rodovia Washington Luís,
quando a idosa surgiu tentando atravessar a via. Ele
contou que não houve tempo
de evitar o atropelamento.
Quando a Polícia Militar
chegou ao local do acidente, a aposentada já estava
sendo levada para o hospital
Beneficência Portuguesa.
Ela sofreu múltiplas fraturas
expostas, na perna, punho
e ombro e permaneceu internada. Mesmo consciente,
não conseguiu explicar como
aconteceu o acidente.
Já o motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Tangará,
com várias escoriações pelo
corpo. Ainda conforme o registro policial, o entregador
é habilitado para dirigir, no
entanto, sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está
vencida desde março, em
razão da suspensão de renovação do documento devido
à pandemia de Covid-19. A
documentação do veículo não
apresenta irregularidades.

RASTEIRA NO CRIME

EM INVESTIGAÇÃO

TRÂNSITO

O motorista de uma carreta,
de 54 anos, morreu em um
acidente na madrugada desta
terça-feira (14), na rodovia
Washington Luís (SP-310), nas
proximidades de Catiguá. O caminhoneiro seguia no sentido
Rio Preto a Catanduva, quando
perdeu o controle da direção e
bateu o veículo na traseira de
um caminhão canavieiro, que
seguia na mesma direção.
Uma equipe de socorristas
da Triângulo do Sol, concessionária que administra a rodovia, esteve no local e realizou
atendimento, mas o motorista
não resistiu e morreu no local.
O motorista o outro caminhão
nada sofreu.
De acordo com a Polícia

Aposentada
de 78 anos é
atropelada
por moto

A Polícia Civil irá investigar
a causa da morte de um idoso,
de 63 anos, que foi encontrado morto na casa dele, em
Engenheiro Schmitt, nesta
segunda-feira (13).
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo de Luiz Roberto
Felipini foi encontrado por
um cunhado, que acionou a
Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência).
No registro policial consta
uma informação dada pelo
cunhado que o idoso tinha histórico de mais de um acidente
vascular cerebral. Ele contou
que ficou na casa do idoso

no domingo até o meio-dia e
que ele havia passado mal,
inclusive tendo levado até o
médico. Já na segunda, como
Luiz Roberto não atendia ao
telefone, resolveu ir até o local.
Luiz Roberto foi encontrado caído entre a escada da
varanda e a cozinha, vestindo
apenas cueca e havia sangue
no chão. A residência estava
aberta, mas não havia suspeita
de irregularidade. Um homem,
que mora no mesmo terreno
que o idoso, disse que no
domingo havia ido para Cedral
e não soube dizer quando o
vizinho passou mal e caiu.
O sepultamento do corpo
de Luiz Roberto ocorreu no Cemitério de Engenheiro Schmitt,
às 12h, desta terça-feira, 14.

flagrante aconteceu em um barracão no bairro Dom Lafayette,
onde a droga era armazenada.
Também na ocasião, foi preso
outro suspeito, de 49 anos, e
foram apreendidos vários tijolos
de cocaína, prensa hidráulica e
um veículo Mercedes-Benz, que
a polícia acredita ter sido adquirida com os lucros do tráfico.
A Deic também realizou outras ações cumprindo mandados
de uma outra quadrilha de tráfico
de maconha. No ano passado,
um homem foi preso e em março
deste ano, os policiais prenderam outro suspeito.

FALECIMENTOS

Jair Mariano – faleceu aos 63 anos,
natural de Rondon/PR, era casado com
Sra Ana Maria Rodrigues Mariano, deixa os
ﬁlhos: Adriana , Débora, Diego. O sepultamento ocorreu no dia 14/07/2020 às 10:30,
saindo seu velório direto para o cemitério
São João Batista.

Gezonita da Silva – falecida com 71
anos,natural de São Gonçalo/RJ, era solteiro(a). Deixa os ﬁlhos: Andreia, Jorge Luis,
Adriana (falecido), Amarildo (falecido). O
sepultamento ocorreu no dia 14/07/2020
às 16:00, saindo o velório da Capelas Prever Rio Preto para o cemitério municipal de
Bady Bassitt.

Celso Alberto Pirano, faleceu aos 69
anos, natural de São José do Rio Preto/
SP, era divorciado, deixa os ﬁlhos: Rodrigo,
Priscila , Ariadne. O sepultamento ocorreu no
dia 14/07/2020 às 10:00, saindo do velório
direto para o cemitério São João Batista.

Luíza da Franca Crispim, falecida aos
89 anos de idade, natural de Baixio /CE, era
viúvo,deixa os ﬁlhos: Cecilia, Francisca, Jose
Soares, Francisco, Severina, Maria Luíza,
Terezinha, Maria. O sepultamento ocorreu no
dia 14/07/2020 às 13:00, saindo do velório
municipal de Auriflama para o cemitério
municipal de Auriﬂama.
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SAÚDE

Para
monitorar
residentes
SAÚDE CARDIO
em casas de repouso, Faceres
realiza mais de 110 mil ligações

Profissionais da Faceres fazem reuniões virtuais diariamente para debater casos
cerca de 30 pessoas para fazer
estas ligações. A Faceres também monitorou 500 possíveis
casos com 1.650 ligações de
possíveis casos fora das casas
de repouso, com uma média
de três contatos telefônicos por
paciente.
A Secretaria de Saúde também detalhou os monitoramentos realizados pelo Centro de
Especialidades Odontológicas

(CEO). Foram 2.371 casos monitorados e 25.669 telefonemas
realizados para acompanhar casos confirmados e suspeitos. Já
a Central 0800 realizou desde
maio 11.780 contatos telefônicos e acompanhou 2.356
possíveis casos leves. As Unidades Respiratórias, que também
monitoram apenas casos leves,
acompanhando 1.601 possíveis
casos com 5.356 ligações.

“Pedimos a ajuda dos pacientes para que atendam quando esses profissionais forem
fazer os contatos. É um serviço
que foi estipulado no país e
nós adotamos, na medida do
possível, para que todos os
pacientes sejam monitorados,
principalmente os que contam
com algum comorbidade”, afirmou a gerente da vigilância
epidemiológica Andreia Negri.

ESPERANÇA

Quase três mil pacientes já foram
curados da Covid-19 em Rio Preto
Agência BRASIL

Número representa 60% do total de contaminados na cidade

ATUALIZAÇÃO

Vinícius LIMA

Rio Preto já registrou 2.942
pessoas curadas da Covid-19
desde o início da pandemia, em
março. O número foi revelado
durante a live desta terça-feira
(14), realizada pela Secretaria
de Saúde e representa 60% do
total de infectados na cidade.
Com relação aos pacientes
internados na Santa Casa,
foram contabilizadas três internações a menos nesta terça-feira (14) em comparação
com a segunda-feira (13). São
31 pacientes internados com
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), sendo 22 na
enfermaria e 9 na UTI. Entre os
casos confirmados de coronavírus, são 36 internações, sendo
que 14 ocorrem em enfermarias
e 22 em UTIs.
Segundo o último boletim
do Hospital de Base, a instituição registrou 245 internações
nesta terça-feira, sendo 138

na enfermaria e 107 na UTI.
Foram também contabilizadas
oito altas hospitalares. No Hospital da Criança e Maternidade
(HCM) há apenas um pacientes
internado na UTI. No total de
casos acumulados tratados no
HB, 209 são rio-pretenses,
39 de Mirassol, 27 de Tanabi,
27 de Guapiaçu e 26 de José
Bonifácio.
A Saúde também informou
que, em média, os testes que
confirmam os casos positivos
em pacientes gira em torno de
30%. “Estamos nos mantendo
em um percentual de positividade acima dos 30%. Isso quer
dizer que o vírus está circulando.
Para cada 100 pessoas, em
torno de 30 tem resultados
positivos. No início da pandemia
isso era em torno de 5%. Como
estamos coletando mais, a gente tem identificado, no entanto,
o percentual tem se mantido”,
explicou a gerente da vigilância
epidemiológica Andréia Negri.

HOSPITAL DE BASE

Rio Preto confirma mais três
Jorge Fares apresenta
mortes por Covid-19 e chega a 140 evolução em seu quadro clínico
genético e 17.379 resultados

Tatiana PIRES

A Secretaria de Saúde de Rio
Preto confirmou na manhã desta
terça-feira (14) mais três mortes
causadas pela Covid-19 e 40
novos casos positivos de coronavírus. Com as atualizações, o
município somou 4.823 infectados e 140 óbitos. A letalidade
do município é de 2,9%, sendo
menor que a do Estado, 4,8%,
e a do Brasil, que é de 3,9%.
De acordo com a gerente
da Vigilância Epidemiológica
31.574 pacientes com estado
gripal foram atendidos em unidades de saúde da cidade. Deste
total, 22.202 colheram material

foram negativos.
Desde o início da pandemia,
861 profissionais de saúde
foram infectados pelo novo
coronavírus, 2.942 pacientes
diagnosticados com Covid-19
estão curados e 748 moradores
tiveram Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG). O índice
de incidência é de 1.046 casos
a cada 100 mil habitantes.
Atualmente, 299 pessoas
com problemas respiratórios
estão internadas em hospitais
do município e, deste total, 108
estão em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e 191 pacientes
em enfermarias.

Vinícius LIMA

O Hospital de Base informou
nesta terça-feira (14) que o
diretor-executivo da Funfarme,
Jorge Fares, apresentou uma
evolução positiva em se quadro
clínico.
“A equipe médica vem reduzindo paulatinamente a sedação e iniciou o processo que
resultará na retirada de prótese
respiratória do paciente, que
continua internado na UTI, sem

previsão de alta”, diz a nota
divulgada pelo HB.
Fares foi diagnosticado com
Covid-19 no dia 18 de junho,
quando foi afastado de suas
atividades com diretor. Dois dias
depois, ele foi internado na UTI.
No começo do mês de julho, ele
recebeu intubação orotraqueal.
Atualmente, o Hospital de
Base conta com 245 pacientes
internados, sendo 138 em enfermarias e 107 na UTI.
Divulgação

Mirassol registra 8° óbito por Covid-19
A Prefeitura de Mirassol, por
meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde,
confirmou o oitavo óbito por
coronavírus no município nesta
terça-feira (14).
A vítima foi um homem de 56
anos. Ele tinha comorbidades e,
desde a última quinta-feira (2/7),
estava internado no Hospital de
Base, em Rio Preto. Também

SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

Tenho dor no peito, será que
é um infarto? Nem sempre!

Divulgação

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Durante a live desta terça-feira (14), a Secretaria da
Saúde de Rio Preto revelou
que profissionais da Faceres já
realizaram 111.560 contatos
telefônicos com as instituições
de longa permanência (ILPIs),
popularmente conhecida como
casas de repousos. Esse contato faz parte das ações de
monitoramento de possíveis
casos de coronavírus dentro
destes ambientes.
Os profissionais da Faceres
entram em contato diariamente
com 42 ILPIs públicas e 42
ILPIs particulares ou residências geriátricas. “São cerca
de 1.300 residentes nestas
instituições. Ligamos diariamente e perguntamos sobre a
situação do local. Temos uma
lista de sintomas e conforme
algum deles se manifeste, nós
recomendamos a testagem.
Funcionários que apresentam
sintomas são afastados”, comentou o diretor da Faceres,
Toufic Anbar Neto.
Ainda segundo o diretor,
os profissionais realizam diariamente uma reunião virtual
para debater possíveis casos
registrados. Há um rodízio com
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foram registrados mais dois casos
positivos na cidade: uma criança
de seis meses e uma mulher de
92 anos. Ambos estão de quarentena em suas respectivas casas.
O município contabiliza 1309
notificações, 233 positivos, 929
negativos e 147 aguardando resultado. Do total de positivos, há
181 curados, 33 em quarentena,
11 internados e 8 óbitos.

Jorge Fares continuará internado na UTI devido a Covid-19

Quando se discute sobre o infarto do coração, a primeira
questão que vem à mente é uma forte sensação de medo, pois
o conceito de infarto geralmente está muito próximo do conceito
de morte. As pessoas que já infartaram relatam que sentiram
uma dor extremamente opressiva no peito, com irradiação para
o braço esquerdo e tiveram de correr para o hospital. No final
das contas, foram submetidas a um cateterismo cardíaco para
dilatação da artéria coronária entupida.
Este cenário é tão verídico que a sensação de dor no peito
é inevitavelmente sinônimo de pânico exacerbado. Em geral,
qualquer mínima sensação de dor no peito, principalmente do
lado esquerdo, gera pavor nas pessoas e provoca verdadeiras
aglomerações no consultório e pronto-socorro cardiológico.
No entanto, a sensação de dor no peito nem sempre representa um infarto do coração. Existem outros diagnósticos que
podem ser atribuídos a uma dor peito e, para isso, precisamos
entender algumas particularidades e detalhes clínicos, para
fazer as adequadas diferenciações.
Dessa forma, estarei elencando as principais causas de dor
no peito, com algumas peculiaridades, diferenças clínicas entre
si e possíveis estratégias de tratamento.
Vamos começar pela mais temida que seria exatamente o
infarto do coração.
1) Infarto do coração
Dor no peito opressiva, intensidade muito forte, duração
mais prolongada (acima de 30 minutos), com irradiação para
o braço esquerdo, podendo estar associada com sudorese fria,
náuseas e vômitos. Esta dor não melhora com alimentação, uso
de antiácidos para o estômago e nem muito menos fazendo
alongamentos com os braços. A conduta seria ir imediatamente
ao pronto-socorro e, durante o trajeto, recomenda-se ingerir de
um a dois comprimidos de aspirina, que pode auxiliar o fluxo
sanguíneo na artéria entupida. Já no hospital, a ideia é realizar
cateterismo cardíaco para dilatar o segmento arterial que está
obstruído.
2) Esofagite
Muitas pessoas convivem com problemas digestivos como
o refluxo gastroesofágico. Neste caso, o conteúdo ácido do
estômago regurgita para o esôfago, órgão localizado atrás do
osso esterno – osso que está no meio do nosso tórax. Assim,
ocorre inflamação importante do esôfago – esofagite – sendo a
manifestação principal uma sensação de dor atrás do esterno,
uma dor chamada de retroesternal. Esta dor pode ser aliviada
com a correção de hábitos alimentares e o tratamento se faz
com medicamentos que diminuem esta intensa acidez.
3) Mialgia/Costocondrite
A estrutura de nosso tórax é composta de músculos, ossos,
costelas e cartilagens. A realização repetida de esforços físicos,
como carregar peso e postura inadequada ao sentar ou deitar,
pode acarretar um processo inflamatório destes elementos anatômicos citados. Como resultado, surge uma dor no peito muito
incômoda, associada aos movimentos respiratórios e também
a qualquer movimento dos braços. Muitas vezes, as pessoas
alegam que, quando respiram de forma mais profunda, sentem
como se “cortasse” a respiração, em virtude da forte dor no
peito. O tratamento inclui correção da postura, anti-inflamatórios
e relaxantes musculares.
4) Pericardite/Pleurite
Nosso coração é revestido de uma membrana denominada
de pericárdio. Nossos pulmões, por sua vez, são revestidos de
uma membrana conhecida como pleura. Em casos de infecções
bacterianas ou virais, tanto o pericárdio como a pleura podem
inflamar e isto gera dor no peito também. O detalhe principal
é que geralmente esta dor no peito estará associada com
febre, mal estar geral, perda de apetite e prostração física. O
tratamento deve ser feito com anti-inflamatórios e antibióticos.
5) Ansiedade
Ansiedade gera dor no peito? E como gera! Basta estar vivendo o fatídico ano de 2020 e a pandemia da covid-19, com
seus desdobramentos financeiros e emocionais tremendamente
impactantes na vida das pessoas. Não há como não ter dor no
peito, sabendo que a doença se espalhou pelo mundo todo, os
problemas financeiros se agravaram e as perspectivas de uma
vacina ainda estão indeterminadas. Esta carga emocional pode
ser percebida nas pessoas com queixa de dor peito, de forma
constante ou intermitente, sem associação com esofagite,
infarto, esforços físicos e pericardite/pleurite. A dor no peito
causada pela ansiedade é tratada com psicoterapia, ansiolíticos, antidepressivos e anti-inflamatórios. E somente o tempo
poderá trazer de volta o ânimo e a motivação para as pessoas.
A dor no peito causada pelo infarto do coração é a mais temida. Mas, nos dias atuais, a dor no peito, como produto de uma
ansiedade e pânico generalizados, ganhou destaque e merece
muita atenção das pessoas e dos próprios médicos. A dor no
peito pode ser multifatorial; as pessoas devem reconhecer algumas particularidades de cada tipo de dor no peito, para saber
como agir e o que fazer. Existem estratégias de tratamento que
se ajustam a cada tipo de dor no peito; procurem seu médico
e ele saberá qual a melhor medida terapêutica a ser adotada.
Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br
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PAULISTÃO

Mirassol
apresenta
novo
atacante

Vice artilheiro da série B do Brasileirão no
ano passado com 14 gols pelo São Bento,
Zé Roberto atuou apenas em quatro jogos no
seu último clube, nos Emirados Árabes
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol apresentou nesta terça-feira (14) o atacante
Zé Roberto. O jogador retorna
ao clube após três passagens
pelo Leão nos últimos anos,
nas quais marcou dez gols
em 32 jogos no acumulado.
O atleta jogará a reta final do
Paulistão e poderá ficar para a
disputa da série D do Campeonato Brasileiro.
“A saudade de jogar bola
é enorme. Neste ano, coloquei na minha cabeça que
seria melhor, mas infelizmente

Zé Roberto será um
reforço para a equipe
do Leão no retorno
do Paulistão e poderá
permanecer para a
série D do Campeonato Brasileiro

32 gols
No Leão

veio essa pandemia e acabou
atrapalhando um poucos os
planos”, afirmou o atacante.
Vice artilheiro da série B
do Brasileirão no ano passado
com 14 gols pelo São Bento,
Zé Roberto atuou apenas em

quatro jogos no seu último
clube, nos Emirados Árabes.
“Joguei poucos jogos neste
ano, isso dificulta um pouco.
Por causa da paralisação,
estamos tendo que fazer uma
segunda pré-temporada, mas
graças ao Mirassol poderei pe-

gar o ritmo de novo. Não estou
100% ainda, tenho que melhor
alguns aspectos para ajudar na
sequência do ano”, comentou.
O jogador também falou
sobre o interesse do Atlético-GO. “Eu sei do interesse do
Atlético. Eu joguei um jogo lá

faltam”, explicou.
O Paulistão volta no dia 22
de julho. O próximo confronto
do Leão é contra o Água Santa
fora de casa, ainda sem data e
local definido. O Mirassol precisa de mais uma vitória para garantir vaga nas quartas-de-final.

ESTADUAIS

OLIMPÍADAS

Presidente do Comitê de Tóquio 2021
prevê versão reduzida do evento
Reuters/Stoyan NENOV

Agência BRASIL

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados pra
2021, provavelmente serão
uma versão reduzida das edições recentes do evento esportivo, disse nesta terça (14) o
presidente do Comitê Olímpico
Japonês (JOC, na sigla em inglês), Yasuhiro Yamashita.
Em março, o Japão e o
Comitê Olímpico Internacional
(COI) adiaram os Jogos de Tóquio para 2021 por causa da
pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Desde então, os organizadores têm falado em tentar
simplificar o evento (que, inicialmente, começaria em julho de
2020) para reduzir custos e garantir a segurança dos atletas.
“Os Jogos, que experimentei

antes de ira para os Emirados.
Mantive conversa com eles e
ficou meio certo que não iriam
renovar. Acho que é pouco provável que volte para lá e pela
conversa que tive no Mirassol
acho importante treinar, manter
a forma e jogar esses jogos que

Jogos olímpicos foram adiados por conta da pandemia
antes, eram lindos e extravagantes”, disse Yamashita,
ex-medalhista de ouro olímpico
no judô, na sede do JOC.

TERMINAM NA SEXTA

Inscrições para o
Prouni começam com
quase 170 mil bolsas

“Porém, não acho que o
conceito dos próximos Jogos vá
buscar essas coisas. A prioridade é estar seguro”, declarou o

ENSINO SUPERIOR

Resultado do Sisu do
segundo semestre já
está disponível no site

Agência BRASIL

Agência BRASIL

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni)
abriram na última segunda-feira (13) e vão até a sexta-feira
(17). A iniciativa do governo
federal oferece bolsas de estudo em instituições de ensino
superior privadas.
Os interessados devem
acessar o portal do Prouni e
consultar as bolsas e cursos
disponíveis. No site é possível
buscar por instituição, município ou área de estudo.
De acordo com o Ministério
da Educação, neste segundo
processo seletivo foram disponibilizadas 167.780 bolsas em
1.061 faculdades particulares.
Destas, 60.551 são bolsas
integrais e 107.229, parciais.
Para inscrição, é preciso ter
uma conta no portal de serviços do governo federal.
Pelo Prouni, é possível obter
bolsas integrais ou parciais,
que custeiem todo o curso ou
metade do valor. As integrais

O resultado do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) do
segundo semestre de 2020 já
está disponível no site oficial
do Sisu. Para fazer consulta,
o candidato deve informar o
número de inscrição e a senha. O período para matrícula
da chamada regular será de
16 a 21 de julho. O resultado
foi divulgado na manhã desta
terça-feira (14), pelo Ministério
da Educação (MEC).
Ao todo, mais de 814 mill
inscrições foram feitas. Segundo o MEC, mais da metade
desses estudantes – 424.991
mil – disputam 51.924 vagas
ofertadas em 57 instituições
públicas de educação superior
do país.
Pela primeira vez, o Sisu
oferece vagas na modalidade
ensino a distância (EaD). Além
de ter feito o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2019,
os candidatos não podem ter
zerado a redação. Quem fez o
exame na condição de treineiro

são destinadas aos estudantes
com renda familiar por pessoa
de até 1,2 salário-mínimo. Já
as parciais contemplam alunos
cujas famílias possuem renda
familiar por pessoa de até três
salários mínimos.
O Ministério da Educação
estabelece como requisitos
também o aluno ter conseguido
nota de pelo menos 450 pontos
de média no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) e não
ter diploma de ensino superior.
O cronograma prevê, após o
fim das inscrições, a divulgação
do resultado da 1ª chamada no
dia 21 de julho, a comprovação
de informações da 1ª chamada
até o dia 28 deste mês e o resultado da 2ª chamada no dia
4 de agosto.

dirigente.
Yamashita, que assumiu a
presidência do JOC em junho
do ano passado no lugar de
Tsunekazu Takeda, que está
sendo investigado por acusações de corrupção, disse que
a pandemia também estava
causando sofrimento financeiro
à organização.
“Em relação ao próximo ano
fiscal [a situação financeira
do JOC] será bastante difícil”,
disse o dirigente após um difícil
primeiro ano no cargo. “Acho que
existe uma grande possibilidade
de termos de pedir dinheiro emprestado, afirmou.
Um presidente do comitê
olímpico de um país anfitrião ser
alterado um ano antes dos Jogos
é uma situação que “não deveria
acontecer”, concluiu.

não pode participar.
De acordo com o edital do
programa, a ordem dos critérios
para a classificação de candidatos é a seguinte: maior nota na
redação, maior nota na prova de
linguagens, códigos e suas tecnologias; maior nota na prova de
matemática e suas tecnologias;
maior nota na prova de ciências
da natureza e suas tecnologias e
maior nota na prova de ciências
humanas e suas tecnologias.
Quem não for selecionado
nesta primeira chamada deverá
manifestar o interesse em participar da lista de espera, por
meio da página do Sisu na internet, entre hoje e 21 de julho.
A partir daí, a convocação
começa a ser feita no dia 24
de julho pelas instituições para
preenchimento das vagas em
lista de espera. Os selecionados
devem observar prazos, procedimentos e documentos exigidos
para matrícula ou para registro
acadêmico, estabelecidos em
edital próprio da instituição,
inclusive horários e locais de
atendimento por ela definidos.

Corinthians e Grêmio
podem ter desfalques no
reinício dos estaduais
Agência BRASIL

Dois campeonatos estaduais vão recomeçar com
dois grandes clássicos e
possíveis desfalques nas
equipes devido ao novo coronavírus.
Na próxima quarta-feira
(22), Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Arena
Itaquera pela 11ª rodada da
primeira fase do Campeonato Paulista. Com apenas 11
pontos e na terceira colocação do Grupo D, o Timão não
deve contar com Cantillo.
Em nota oficial, o Corinthians confirmou que o colombiano apresentou febre
na última sexta-feira (10)
e, desde então, foi afastado
das atividades do CT Dr. Joaquim Grava. O volante testou
positivo para covid-19 e está
em isolamento social, com
acompanhamento médico
diário. De acordo com o clube, Cantillo está bem, sem
sintomas graves da doença.

Ouça na Rádio
Nacional

O Corinthians afirmou
que tem acompanhado
diariamente a situação de
todos os atletas, com medição de temperatura corporal e testes periódicos, e
que nenhum outro jogador
ou funcionário apresentou
novos sintomas desde a
reapresentação do elenco.
No Rio Grande do Sul, o
Gre-Nal vai reiniciar o Campeonato Gaúcho. Ainda sem
data definida, a tendência é
que o clássico seja disputado na quarta-feira (22) ou
quinta-feira (23), em partida
válida pela quarta rodada do
segundo turno.
O tricolor pode ter desfalques para o confronto.
Apesar de manter os nomes
em sigilo, o clube informou
que dois jogadores testaram
positivo para a Covid-19. De
acordo com o Grêmio, os
atletas estão em isolamento
e assintomáticos.
Rodrigo Coca/Agência CORINTHIANS

Jogadores do Corinthians treinam para volta do Paulistão
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EMPRO

Editais de
PROCLAMAS

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. N° 015-A/2020
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 002/2019
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: NEW EXPRESS – CAFÉ EXPRESSO LTDA.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a redução de 20,37% (vinte vírgula trinta e sete por cento) do valor
do Contrato n° 002/2020 ﬁrmado entre as partes, em virtude
da retirada de 01 (uma) máquina de café das dependências
da Empro, a partir de 20 de junho de 2020, com fundamento no art. 81, inciso VI, § 1º, da Lei n.º 13.303/16 e demais
disposições legais aqui aplicáveis.
VIGÊNCIA: 20 de junho de 2020 a 14 de janeiro de 2021
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
DATA ASSINATURA: 20 de junho de 2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330

OLAVO DE FERNANDES e ALINE CASSIA GONÇALVES.
Ele, de nacionalidade brasileira, contador, divorciado, nascido em Guapiaçu, SP, no dia 14 de setembro de 1952, ﬁlho
de MAXIMO DE FERNANDES e de ADELIA ABRA. Ela, de
nacionalidade brasileira, funcionária pública, solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 26 de dezembro de 1980, ﬁlha
de CANDIDO EDUARDO GONÇALVES e de CONCEIÇÃO
APARECIDA GONÇALVES.
ANDRÉ LUIZ BARBOSA e MIRELA ALVES SILVA. Ele, de
nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido em
General Salgado, SP, no dia 03 de abril de 1970, ﬁlho de
NEI BARBOSA DA CUNHA e de ALDECY AUXILIADORA
BARBOSA. Ela, de nacionalidade brasileira, coordenadora
de marketing, divorciada, nascida em São José do Rio Preto,
SP, no dia 17 de junho de 1978, ﬁlha de NATANAEL ALVES
DA SILVA e de GUIOMAR MARTINS DA SILVA.

São José do Rio Preto/SP, 20 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

Prefeitura Municipal de

GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS e NÉLIA DE JESUS
LIGEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de
máquinas, divorciado, nascido em São José do Rio Preto,
SP, no dia 26 de novembro de 1993, ﬁlho de JOSÉ CARLOS
FERREIRA DE FREITAS e de ELAINE ALVES DOS SANTOS
FREITAS. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, divorciada, nascida em São Roque, SP, no dia 17 de
junho de 1990, ﬁlha de JOSÉ LIGEIRO e de SANTINA DE
JESUS ARAUJO.

MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 73/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
LTDA – ME
CNPJ sob nº 17.141.313/0001-62
OBJETO: Aditamento quantitativo.
VALOR R$6.792,52 (seis mil setecentos e noventa e dois
reais e cinqüenta e dois centavos)

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

Monte Aprazível, 07 de Julho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 73/2019

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
LTDA – ME
CNPJ sob nº 17.141.313/0001-62
OBJETO: Aditamento quantitativo.
VALOR R$6.792,52 (seis mil setecentos e noventa e dois
reais e cinqüenta e dois centavos)

1.
VÍTOR AUGUSTO SANTOS e DHAYANA LACERDA
PAULINO, sendo ELE ﬁlho de VALDEMIR SANTOS e de
DALVA PAULA DE SOUZA SANTOS e ELA ﬁlha de VALMES
HUMBERTO PAULINO e de VÂNIA LACERDA PAULINO;

Monte Aprazível, 07 de Julho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

2.
CLEBER RAFAEL CARMO DA SILVA e ANA
PAULA ANDRADE DE MELO, sendo ELE ﬁlho de JOSÉ
SANTANA DA SILVA e de VERA LUCIA DO CARMO e ELA
ﬁlha de ROBERTO RIBEIRO DE MELO e de RENATA DE
ANDRADE; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/07/2020.

Editais de
CONVOCAÇÃO

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na
modalidade CHAMADA PÚBLICA sob o nº 001/2020, objeto
do processo nº 19069/2020, que trata da despesa com a
compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através
do Programa Paulista de Agricultura e Interesse Social –
PPAIS, (entrega parcelada a critério da Administração), para
uso no preparo das refeições às sentenciadas e funcionárias
do Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio
Preto durante o período de setembro a dezembro de 2020.
Os documentos de habilitação e as propostas de venda
apresentadas serão analisados, na data de 27/07/2020, a
partir das 09:00h, em uma única etapa, pela Comissão de
Avaliação e Credenciamento, que veriﬁcará sua conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. As
informações que se ﬁzerem necessárias serão fornecidas
através do telefone (17) 3224-5910 ramal 229, no Centro de
Detenção Provisória, sito à Avenida Sérgio Roberto Ascêncio,
s/nº - Marginal BR-153, Chácaras de Recreio Felicidade, km
47,5 São José do Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrônico:
cdpsjrp@cdpsjrp.sap.sp.gov.br. O edital na integra será disponibilizado para leitura e impressão na internet no endereço:
www.itesp.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br/ppais, www.sap.
sp.gov.br e www.enegociospublicos.com.br, e ainda poderá
ser consultado e ou retirado na Diretoria do CENTRO ADMINISTRATIVO desta Unidade Prisional.
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Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)

AVISO DE ABERTURA

São José do Rio Preto, quarta-feira
15 de julho de 2020

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da
Conversão de união estável em casamento:
MARCO ANTONIO DA SILVA e OLINDA FERNANDES GALVÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado,
nascido em São Paulo, SP, no dia 04 de março de 1970,
residente e domiciliado a Olavo Bilac, Nº 604, Parque Celeste, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de OSWALDO BISPO DA
SILVA e de MARIA HELENA DA SILVA. Ela, de nacionalidade
brasileira, professora, divorciada, nascida em Votuporanga,
SP, no dia 16 de setembro de 1970, residente e domiciliada a
Olavo Bilac, Nº 604, Parque Celeste, São José do Rio Preto,
SP, ﬁlha de PERICLES COSTA GALVÃO e de ANA CARVALHO FERNANDES GALVÃO.

São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

ALECSSANDRO JUNIOR PETEK
Diretor Técnico III

São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
MANOEL PEDRO DA CRUZ e MICHELE ALVES DE
DEUS, sendo ELE ﬁlho de PEDRO BATISTA DA CRUZ e de
APARECIDA DONIZETI CARVALHO DA CRUZ e ELA ﬁlha
de MARCOS ANTONIO DE DEUS e de CLAUDIA MARQUES ALVES DE DEUS;
2.
GILMAR BASTOS DE CAMPOS e ESTER MOREIRA NETA, sendo ELE ﬁlho de LUCILDA BASTOS DE CAMPOS e ELA ﬁlha de ADEMAR MOREIRA e de LAURINDA
MARIA DOS SANTOS MOREIRA;
3.
WELLINGTON RITA DA SILVA e THALYANNE
RAPHIAZA SANTOS SILVA, sendo ELE ﬁlho de JORGE
RITA DA SILVA e de ROSELI FERREIRA RITA DA SILVA e
ELA ﬁlha de CLOVES PACHECO DA SILVA e de VALDELICE
LOPES DOS SANTOS;
4.
JEAN SOUTO VASQUES e TAMIRYS TEYKEL
DOS SANTOS DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de CLAUDIO
ASSUNÇÃO SOARES VASQUES e de VERA LÚCIA SOUTO
VASQUES e ELA ﬁlha de GENIVAL BENAS DA SILVA e de
MARIA DOS SANTOS DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090).
14/07/2020.
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CARNAVAL I

INSCRIÇÕES ABERTAS

SATYRICON REABRE I

A Diretoria da ARLEC (Academia
Rio-pretense de Letras e
Cultura) publicou edital para
informar que estão abertas as
inscrições para preenchimentos
de quatro cadeiras de Letras e
duas para a Cultura, cujos
titulares faleceram. Antes, a
escolha era secreta por meio
de um Conselho de imortais
que sugeria os nomes, sem
necessidade de inscrição.
Recentemente, a ARLEC decidiu
pelas inscrições emanadas dos
candidatos interessados, que
enviam curriculum, preenchem
a ficha com as necessárias
informações e depois o
Conselho Diretor escolhe os
que serão empossados.

Queridinho de celebridades, o restaurante Satyricon, clássico da
culinária mediterrânea no Rio de Janeiro, reabriu suas portas na
semana passada. Mas, neste primeiro momento, o restaurante
vai funcionar só nos fins de semana (de sexta a domingo), por
reserva. Por causa da pandemia, a capacidade foi reduzida a
50%: são 18 mesas, para um total de 65 pessoas. Adoro o
Satyricon, um dos meus endereços favoritos. A casa também foi
visitada por Madonna, Luciano Pavarotti, Andréa Bocelli e Sting
quando estiveram naquela cidade.

VAGAS NUMERADAS I
A Empresa Municipal de
Urbanismo (Emurb) iniciou o
processo de numeração das
vagas do estacionamento
rotativo no Centro de Rio Preto
e no bairro Redentora. Essa
identificação é necessária
para a implantação de mais
uma etapa da instalação do
sistema Estaciona Digital
(E-digital), que controla o uso
do estacionamento público na
cidade.

SATYRICON REABRE II
Lá aconteceu comigo um fato pitoresco: numa noite de carnaval,
em 1994, jantávamos num grupo de amigos: os saudosos riopretenses Jorge e Heliana Galeazzi Menezes, os paulistanos Percy
e Sissa Putz e mais dois casais cariocas, quando adentraram
no restaurante, antes de irem assistir aos desfiles de carnaval
no Sambódromo, Itamar Franco, recém empossado presidente
da República após o impeachment de Fernando Collor;a modelo
Lilian Ramos,o diretor da Globo, Daniel Filho, sua mulher, Márcia
Couto e o colunista sergipano Josildo Albuquerque, de Aracaju.

VAGAS NUMERADAS II

Com a numeração, os
motoristas não conseguirão
mais acionar novos tíquetes
após terem usado a vaga
pelo tempo máximo, que é
de duas horas no Centro e
três na Redentora. O diretorsuperintendente da Emurb,
Rodrigo Juliano, adiantou,
no entanto, que a restrição
automática ao uso das
vagas só será colocada em
funcionamento em dezembro
para incentivar a rotatividade
durante as compras de fim
de ano. “Na hora de acionar
o tíquete, o motorista terá de
informar o número da vaga.
Caso já tenha extrapolado o
tempo, haverá a recusa no
próprio sistema e o usuário
terá de tirar o carro da vaga”,
explica.

SWEET HOME

O industrial Hermes de Paula
e a mulher, Ana Lúcia Mazzoni
de Paula, estão de ninho novo,
num edifício na avenida Emilio
Trevisan. O apartamento, de
muito bom gosto, recebeu o
décor assinado pela própria Ana
Lúcia, que revelou talento como
decoradora.

A sete meses da data
reservada para o carnaval, a
incerteza ainda dá o tom no
mundo da folia. Por conta
da pandemia da Covid-19,
grandes escolas do Rio, cujos
representantes vão se reunir
hoje na Liga Independente
das Escolas de Samba do Rio
(Liesa), adiantaram que não
desfilarão em 2021, a menos
que seja desenvolvida uma
vacina. Mangueira, Imperatriz
Leopoldinense, Vila Isabel,
Beija-Flor e São Clemente vão
votar juntas pelo adiamento da
festa por tempo indeterminado.

CARNAVAL II
A possibilidade de transferência
da data de início da folia, de 14
de fevereiro para meados do
ano que vem, já não parece
uma opção segura aos olhos
de dirigentes. As agremiações
lembram que dependem
do trabalho de centenas
de pessoas fechadas em
barracões para confeccionar
fantasias e carros alegóricos.

CARNAVAL III
Das 12 escolas do Grupo
Especial, oito já divulgaram
os enredos para 2021. Uma
das hipóteses estudada seria
transferir os desfiles para os
feriados da Semana Santa, em
abril, ou de Corpus Christi, em
junho. A mudança no calendário
está sendo capitaneada pelo
prefeito de Salvador, ACM
Neto (DEM), que defende
uma solução conjunta para
todos estados do país.”Hoje,
as decisões judiciais têm
muita força. Há o risco de
fazermos investimentos altos
e, lá na frente, o contágio
voltar a subir e a Justiça
determinar a suspensão —
disse o presidente da Vila
Isabel, Fernando Fernandes.

CARNAVAL IV

Lilian Ramos com este colunista, na feira de artesanato, da
Praça General Osório, em Ipanema, no carnaval deste ano

SATYRICON REABRE III
Josildo, que eu conhecia dos encontros de colunistas, me
chamou para me apresentar os amigos que compunham sua
mesa. Fizemos uma foto a pedido dele e ele a enviou para o
seu jornal na capital sergipana. Naquela noite, o presidente
Itamar Franco enfrentou um escândalo que abalou seu governo.
Uma capa da revista Veja mostrou Itamar em um camarote da
Marquês de Sapucaí ao lado da modelo Lilian Ramos, flagrada
sem calcinha. Nossa foto no Satyricon foi estampada na primeira
página do jornal O Estado do Sergipe. Lilian mora hoje na Itália e
no domingo de carnaval deste ano, a encontrei na Feira Hippie
da Praça General Osório, onde fizemos uma foto.

ANIVERSÁRIOS
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DE HOJE E
AMANHÃ: 15, quarta-feira: 1606 - nasceu na
Holanda, o pintor Rembrandt, Accacio de Oliveira
Santos Júnior, Carlos Henrique Vidigal Milanesi,
Mônica Lourenço Luz, Dj Ricardo Dias, Vera Lucia
Rodrigues Alves, Alexandre Accioly, Charlô Whately.
16, quinta-feira: Dia do Comerciante, Denise Leal
Pimenta Célico, José Pardo Filho, Lívia Costantini
Azevedo Marques, Luiz Antônio Simões, Horácia
Garutti, Durval de Queiroz, Celia Regina Pagliuso
Gianini, Edna Maria Da Cruz Faitarone, secretário
municipal José Mário Pozetti, Mabe Furlan, Maria
do Carmo Reis Homsi, Renato Cocenza, Ricardo
Desidério Junqueira, Juliano Cáceres, Renata
Freitas Pulice Teixeira, Pedro Fernando Darakjian,
Ana Paula Arósio, maestro Arthur Moreira Lima,
Ivan Lins, Jaime Oncins, Andréa Casseb.

Em São Paulo, a Liga das Escolas
de Samba e organizadores dos
blocos de rua estão em contato
com a prefeitura na busca
por uma previsão. O mês de
agosto tem sido colocado por
representantes da festa como
limite para definições. Eles não
descartam o adiamento ou até
mesmo o cancelamento do
evento em 2021. O prefeito
Bruno Covas disse, na semana
passada, que a festa somente
acontecerá na cidade se a
situação da pandemia de
Covid-19 permitir.

SORTEIO
A Pet’Stok Multistok, tradicional
loja de produtos pet em Rio
Preto, começou a promoção
Cadastro Premiado, que se
estenderá até 31 de dezembro
de 2020 e sorteará no começo
de 2021 um ano de ração grátis
para um dos seus milhares de
clientes. Para participar, basta
atualizar ou fazer o cadastro
na loja. Depois, cada compra
dará direito a um cupom que,
após ser de preenchido, deverá
ser depositado em uma das
urnas presentes nas unidades
da Pet’Stok: Rua General
Glicério, 4738 ou na Av. Nossa
Senhora da Paz, 2148. Mais
informações nos telefones: 17
3231-4899 ou 3232-4899.
E participando da promoção
“Cadastro Premiado”, você
ainda concorre a banhos para
seu pet no Centro de Estética
Animal PETOPETE.

Marco CUNHA

BONS TEMPOS: Luiz Carlos Matos, Jairo de Paula (Dragão)
e Felício Misiara na Sexta Básica

VACINA I

FORA DA PARADA

Terão início na próxima segundafeira, dia 20, os testes da fase
3 da vacina Coronavac contra o
novo coronavírus, desenvolvida
pela farmacêutica chinesa
Sinovac, que foram autorizadas
pela Anvisa – Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.Em 2 de
junho, a Anvisa já havia dado
o aval para o teste da droga
da Universidade de Oxford, no
Reino Unido.

O médico e vice-prefeito
Eleuses Paiva (PSD), esteve
no gabinete do prefeito na
tarde de segunda, 13 de julho,
para comunicá-lo que não
pretende disputar a eleição
deste ano.”Estarei ao lado
do Prefeito, como sempre
estive,em todos os seus
desafios até o último dia de
mandato.”- disse Eleuses Paiva.
Com sua saída de campo,
raposas políticas apostam no
nome de Orlando Bolçone.

VACINA II
Esta semana chegam os lotes
da vacina vindos da China e
será iniciado o processo de
distribuição para os centros
de pesquisa. Entre eles, Rio
Preto (Funfarme), que será
comandada pelo Instituto
Butantan.

VACINA III
O objetivo é que 9 mil
profissionais de saúde recebam
doses da vacina experimental,
entre profissionais de São
Paulo (Capital, Rio Preto e
Ribeirão), Rio, Paraná, Brasília
Minas e Rio Grande do Sul.
Os voluntários para participar
dos testes, precisam atuar no
atendimento a pacientes com
Covid-19, ser maior de 18
anos, não ter infecção prévia
pelo novo coronavírus e nem
doenças ou alterações que
impeçam a vacinação, não
participar de outros estudos e
não estar grávida ou planejar
engravidar nos três próximos
meses.

O FILHO DE CHITÃOZINHO
Com 18 anos, Enrico, filho
caçula de Chitãozinho, já é
conhecido no meio artístico,
pois começou cedo como
ator, integrando o elenco da
peça Menino Maluquinho com
11 anos. Fez também dois
longas, Coração de Cowboy
com 16 anos e o Melhor Verão
das Nossas Vidas com 17
anos, todos com papéis de
destaque na trama. Agora,
Enrico prepara-se para lançar
sua carreira musical . Ele gravou
em Goiás usando a estrutura da
live Modão Sertanejo. O EP com
seis músicas.

Hawilla Barbosa
*Evandro
Pereira
deixou Trancoso, no

Sul da Bahia, onde estava
passando o período de
isolamento com família e
veio fazer companhia para
a sua mãe, Mariza. Ele é
casado com Adriana, uma
das sócias dos restaurantes
e buffet Capim Santo, que
está fechado por conta da
pandemia.
O Automóvel Clube tem
*
um novo diretor, ocupando o

cargo de segundo secretário:
Alexandre José Signorini.
Bassitt foi
*Cristina
para
São Paulo passar

uns dias com sua irmã,
Carmen Bassitt, que fez um
procedimento no pé.
A cantora Elza Soares
*comemora
dia 22 de julho,

quarta-feira da próxima
semana, 90 anos.
Para a alegria dos amigos,
Júnior Villanova e Ester Cheid
estão se recuperando do
Covid-19.

A reforma do Centro
*Regional
de Eventos, obra

orçada em R$ 509 mil ,
deverá ser realizada em 195
dias a partir da homologação
o contrato. Calcula-se que
esteja pronta em março de
2021.
sexta-feira, dia
*Nasceu
10
de julho a primeira neta

de Nardo e Celinha Martins
Nazareth Monteiro, esperada
para o dia 17.

São José do Rio Preto, quarta-feira
15 de julho de 2020

Jornal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS
RESOLUÇÃO Nº 9, DE 7 de Julho de 2020.
“Inscrição do serviço da Associação Lar São Francisco de
Assis Na Providência de DEUS – Casa Abrigo do Hospital
Estadual João Paulo II de São José do Rio Preto. “
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia
7 de Julho de 2020, no uso de suas atribuições legais e considerando as diretrizes do Conselho Nacional de Assistência
Social, e de acordo com o disposto no item V do artigo 2º
da Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 2017,
conforme a ata 07/2020 RESOLVE:
Art 1º- Inscrever o Serviço Acolhimento Institucional Casa Abrigo do Hospital Estadual João Paulo II, CNPJ
53.221.255.0035-90, Avenida das Hortênsias, Nº 79, Jardim
Seixas Cep: 15.061-080- São José do Rio Preto- SP;
mantido pela entidade Associação Lar São Francisco de
Assis Na Providência de DEUS CNPJ 53.221.255/0001-40
, com sede em Rodovia Vicinal João Joaquim Telles Filho
Km 03, Bairro: Zona Rural, CEP: 15.155-000 Jaci -SP, que
encontra-se em acordo com as normativas vigentes, dentre
elas, a Resolução CNAS n° 14/2014.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2020
WILLIAN MEQUE
RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA
PRESIDENTE DO CMAS
1ª SECRETÁRIA DO CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 7 de JULHO de 2020.
“Cancelamento da Inscrição de Serviço fora do Município da
entidade Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira- ADRA no CMAS de São
José do Rio Preto. “
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia
07 de JULHO de 2020, no uso de suas atribuições legais e
considerando as diretrizes do Conselho Nacional de Assistência Social, e de acordo com o disposto no item V do artigo
2º da Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 2017,
conforme a ata 7/2020 RESOLVE:
Art 1º- Cancelar a inscrição do serviço da entidade: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, CNPJ
15.355.260/0003-19, Endereço: Rua: Frei Arcanjo nº 201
–Parque da Cidadania – CEP15047-210.São José do Rio
Preto-SP, mantida pela AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL
BRASILEIRA CNPJ 15.355.260/0001-57,com sede em Av.
Professora Magdalena Sanseverino Grosso, n° 850, Bairro:
Jd.Reseck, CEP: 13.160-000 Arthur Nogueira -SP, no CMAS
por solicitação da própria entidade, que informou por meio
de oﬁcio o encerramento e descontinuidade das atividades
prestada;
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2020
WILLIAN MEQUE
RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA
PRESIDENTE DO CMAS
1ª SECRETÁRIA DO CMAS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
CONTRATO ATA/0979/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade ﬁscal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”,
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3.
Fica o representante legal da empresa supramencionada

NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE SERRA nesta
S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das
penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na
rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMS
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
EMPENHO 9957/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHO 10367/20
Notiﬁco os representantes legais das contratadas, para
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente,
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO - CONTRATADA: BARRA DO TURVO Ind.
Com. de Alimentos EIRELI. CNPJ: 29.038.893/0001-46.
Preg. Eletr. 65/2019 e 157/2019. Proc. 1600/19 e 11499/19.
Ata 324/19 e 172/19. Notiﬁcamos a contratada para realizar
a troca de 28 pcts de açúcar reﬁnado e 473 pcts de feijão
preto em até 24h conforme cláusula contratual. Concede-se
o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em atendimento aos ditames constitucionais, sem prejuízo das penalidades cabíveis previstas
e conforme legislação pertinente, caso esta pendência não
seja regularizada em tempo. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratiﬁcação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 50/20
Contratada: Bispado de Rio Preto
OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Campos Salles,
nº1866 – Boa Vista, Nesta, sob matrícula nº 108.669. Fund.
Art. 24, X, da L.F 8.666/93. Gab. Pref. José Roberto Moreira.
EXTRATO
5° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação Nº 20/16; Contrato: DIL//0018/16
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 com a cláus. 7º do
contrato aditado, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo
de vigência do contrato supramencionado. SMTTS. Amaury
Hernandes.
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 06/19; Contrato: COC/0011/19
Contratada: Constroeste Const. e Participações Ltda
Nos termos da cláus. 5, item 5.3 ﬁca concedido reajuste de
aproximadamente 2,39904% sob o saldo da obra apurado
pela Sec. de Obras, considerando o índice IPCA-IBGE no
período de mai/19 a abr/20. o art. 57, do contrato supramencionado. SMO. Sérgio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0500/20
CONTRATADA: ONCO PROD DISTR. DE PRODUTOS
HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais
– Valor Unitário – Item 01 – R$5.429,250 - SMS – Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020
ATA Nº 0501/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais
– Valores Unitários – Item 05 – R$0,100; Item 06 – R$0,150;
Item 09 – R$0,150 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019
ATA Nº 0502/20
CONTRATADA: LUCIPHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores
Unitários – Item 02 – R$1,20; Item 08 – R$5,20; Item 21 –
R$8,20; Item 28 – R$2,90; Item 41 – R$4,50 - SMS – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO

EMPENHO N.º 11831/2020
CONTRATO Nº: DPL/0043/20
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
OBJETO: Prestação de serviços para manutenção corretiva do Elevador da Secretaria da Cultura. - SMC – Valdeci
Pedro Ganga - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total:
R$6.176,23.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DA E.M. DO BAIRRO CAMPO
BELO (RUA PROJETADA 19, ATUAL ANTONIO SEVERO
DOS SANTOS 878) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Informamos
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e ﬁca,
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 179/2020 – Processo
11.729/2020
Objeto: Prestação de serviços preventivo e corretivo com
fornecimento de peças e componentes para manutenção
em geradores das unidades de saúde. Secretaria Municipal
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia
18/06/2020, sendo declarada vencedora a empresa GEN
& ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA ME. Houve
manifestação de intenção de recurso pela empresa CASSIA
REGINA DE SOUZA. Foram apresentadas as razões e as
contra razões recursais. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado
ao Sr. Secretário Municipal de Saúde que ratiﬁcou a decisão
da pregoeira, negando provimento ao recurso. Eloisa Sestini
da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO o item 01 à empresa GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA ME conforme proposta declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim
- Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se
a disposição dos interessados no Portal de Compras e nos
autos do processo.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 198/2020 – Processo
11.846/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço
com fornecimento de materiais para manutenção em piscinas municipais. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Sessão pública realizada on line com início dia 29/06/2020,
sendo declarada vencedora a empresa JOSÉ LUIZ GARCIA
VIEIRA EIRELI. Houve manifestação de intenção de recurso
pela empresa CASSIA REGINA DE SOUZA. Foram apresentadas as razões e as contra razões recursais. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O
processo foi encaminhado a Sra Secretário Municipal de
Esporte e Lazer que ratiﬁcou a decisão da pregoeira, negando provimento ao recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro
- Pregoeira.
ADJUDICO o item 01 à empresa JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI conforme proposta declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar
qualquer irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secretária
Municipal de Esporte e Lazer. O inteiro teor encontra-se a
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos
autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 182/2020 – Processo n.º
11.752/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
de construção em atendimento ao Depto de Manutenção.
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão pública
realizada on-line com início dia 12/06/2020, sendo adjudicados os itens às empresas vencedoras: FLEX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO EIRELI. (itens 6, 12) e INDÚSTRIA DE
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MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 4, 7, 9, 10). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está
disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secretária Municipal de Esporte e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 222/2020 – Processo n.º
12.002/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ração para
biotério em atendimento ao Zoológico Municipal. Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública
realizada on-line com início dia 02/07/2020, sendo adjudicado o item à empresa vencedora: REGIONAL AGROPECUÁRIA E BISINESS LTDA (item 1). Não houve manifestação de
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Casemiro - Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 245/2020, PROCESSO 12.192/2020, objetivando
o Registro de preços para aquisição de materiais de higiene
e limpeza para as unidades escolares da rede municipal de
ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2020, às 08:30h. e
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 262/2020, PROCESSO 12.280/2020, objetivando
a contratação de empresa para prestação de serviço de
sanitização de ambientes para o combate ao COVID-19.
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/07/2020, às 08:30h. e abertura a
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 231/2020, PROCESSO 12.117/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de lixeiras. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até
o dia 30/07/2020, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h.
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 226/2020, PROCESSO 12.080/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de telhas e acessórios
para as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
31/07/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 265/2020, PROCESSO 12.309/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de máscara N95 para
assistência do Depto Administrativo - DADM no combate ao
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 22/07/2020, às 14:00h. e
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 252/2020, PROCESSO 12.232/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de ferramentas (eletrodo,
disco de corte e outros) em atendimento às necessidades
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 253/2020, PROCESSO 12.238/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de lanternas e baterias
para uso dos agentes comunitários de saúde e agentes de
combate a endemias. Secretaria Municipal de Saúde. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2020, às
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.377 DE 10 DE JULHO DE 2020
RETIFICA, a Portaria n.º 29.390 de 04 de setembro de 2017:
onde se lê:
“as assinaturas deverão ocorrer em conjunto com a Tesoureira Rosangela Aparecida Justo e na ausência desta, Eloisa
Batista Bigulim”
leia-se:
“as assinaturas deverão ocorrer em conjunto com a servidora Rosangela Aparecida Justo, Chefe do Departamento de

Jornal
Controle Financeiro, e, na ausência desta, a servidora Eloisa
Batista Bigulim, Agente Administrativo”
PORTARIA N.º 34.378 DE 10 DE JULHO DE 2020
EXONERA, a servidora de carreira MARIA CRISTINA
ROMANELLI, do Cargo em Comissão – ASSESSOR DE
SECRETARIA – CA.102.4, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014,
437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e
598/2019, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nomeada pela Portaria n.º 32.773 de 15
de julho de 2019, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de
julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.379 DE 10 DE JULHO DE 2020
EXONERA, o servidor de carreira WILLIAN MEQUE, do
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3,
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011,
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012,
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017,
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nomeado pela Portaria n.º 32.775 de 15 de julho de 2019, surtindo
os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.380 DE 10 DE JULHO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor de
Secretaria, publicada pela Portaria nº 34.378 de 10 de julho
de 2020 e da exoneração do Assessor Especial, publicada
pela Portaria nº 34.379 de 10 de julho de 2020, o servidor de
carreira WILLIAN MEQUE, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - CA.102.4, lotado
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011,
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012,
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017,
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.381 DE 10 DE JULHO DE 2020
DISPENSA, MARIA SONIA DOS SANTOS MIELE, da
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal
de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014,
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018,
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.382 DE 10 DE JULHO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor Especial, publicada pela Portaria nº 34.379 de 10 de julho de 2020
e da dispensa da Cheﬁa de Departamento, publicada pela
Portaria nº 34.381 de 10 de julho de 2020, a servidora de
carreira MARIA SONIA DOS SANTOS MIELE, para ocupar o
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3,
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012,
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014,
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e
598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de
2020.
PORTARIA N.º 34.383 DE 10 DE JULHO DE 2020
DISPENSA, MARIANA PUGLIERI BARBOZA, da Função
de Gerente Nível II - FG.101.3, na Gerência da Proteção
Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social,
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011,
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012,
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014,
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019,
617/2020 e alterações posteriores, surtindo os efeitos desta
a partir de 13 de julho de 2020. OUTROSSIM, DESIGNA,
em decorrência da dispensa da Cheﬁa de Departamento,
publicada pela Portaria nº 34.381 de 10 de julho de 2020,
respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Federal nº
173/2020, MARIANA PUGLIERI BARBOZA, para exercer a
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal
de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014,
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018,
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores,
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.384 DE 10 DE JULHO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Gerência Nível
II, publicada pela Portaria nº 34.383 de 10 de julho de 2020,
respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Federal nº
173/2020, CAMILA DE MORAES FERREIRA BORIN, para
exercer a Função de Gerente Nível II - FG.101.3, na Gerência da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal
de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014,
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018,
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores,
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.386 DE 14 DE JULHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida
nos autos do Processo n.º 1046595-97.2019.8.26.0576,
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 28.924 de 19 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos
do(a) servidor(a) MAURA DE FATIMA CARDEIRA, Auxiliar
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
14/12/2012”.
PORTARIA N.º 34.387 DE 14 DE JULHO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 102324058.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a) DIONISIA
MARTINS DE ARRUDA TROVO, Auxiliar de Serviços Gerais,
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os
efeitos desta a 16/05/2009.
PORTARIA N.º 34.388 DE 14 DE JULHO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 100368810.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda Pública do
Município de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a) ZILDA

PEREIRA RAMALHO, Auxiliar de Serviços Gerais, a 6ª
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo
99, da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos
desta a 02/09/2012.
PORTARIA N.º 34.389 DE 14 DE JULHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado,
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida
nos autos do Processo n.º 1046369-92.2019.8.26.0576,
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José
do Rio Preto, a Portaria nº 29.014 de 19 de junho de 2017,
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) TERESA CRISTINA BELISARIO DA
SILVA, Bibliotecário, onde se lê “com efeitos pecuniários a
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta
12/09/2011”.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
39/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de
retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2020
Contratada: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES
EIRELI.
Ordem de Serviço nº 104 de 01.07.2020 recebida em
10.07.2020. Valor de R$ 36.000,00.
Prazo de execução: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
nº 04/2020 – PROC. nº 43/2020
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para
mudança de traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Redentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução
dos serviços.
Após a análise dos documentos e fundamentados nos pareceres das Gerências Gestora do Processo e Administrativo-Financeira a Comissão de Licitações decidiu HABILITAR as
licitantes PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, KGP CONSTRUTORA LTDA e CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA por
terem atendido ao requerido no Edital. Decorrido o prazo
recursal sem que haja impedimento legal ﬁca designado o
dia 24/07/2020 às 9h00 no mesmo local para a abertura das
propostas comerciais. S.J.R.Preto, 14.07.2020 Sonia Maria
Franco da Silva Gomes – Presidente da CL.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 04/2020 –
PROC. nº 46/2020
Entrega dos envelopes: até 18/08/2020 às 8h45. Abertura da
licitação: 18/08/2020 a partir das 9h00.
Objeto: ”fornecimento e instalação de conjunto bombeador
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado,
incluindo fornecimento e instalação do painel de acionamento e remoção do atual conjunto bombeador instalado no poço
e fornecimento de bombeador reserva”.
Custo Estimado: R$3.033.216,25
Prazo: 180 dias.
Demais informações e retirada do edital com a C.L., na Rua
Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP,
das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 de segunda a sexta,
fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet:
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 08.07.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente GOM-A
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de
Esgotos Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na
margem esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. Marginal Piedade, incluindo levantamento topográﬁco, sondagens
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no
Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDICANDO o objeto à licitante PLANOS ENGENHARIA LTDA,
pelo valor global de R$110.000,00, em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL para execução do objeto
desta licitação. Nicanor Batista Junior – Superintendente do
SeMAE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto,
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDICANDO o objeto à licitante TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP pelo valor global de
R$74.000,00 em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO
GLOBAL para execução do objeto desta licitação. Nicanor
Batista Junior – Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 14.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS n° 10/2020
14 de julho de 2020.
Dispõe sobre regime de jornada por turnos de trabalho na
Secretaria de Assistência Social e novas determinações
de organização dos atendimentos no serviço da Secretaria
Municipal de Assistência Social frente as atualizações das
demandas e ações em medidas de prevenção e enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Estadual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

São José do Rio Preto, quarta-feira
15 de julho de 2020

Jornal
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, o cenário atual da pandemia com aumento do número de contaminação pelo COVID-19, neste
momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica facultado aos Coordenadores das Unidades
Públicas e Chefes de Departamento a utilização de regime de jornada de trabalho por turnos de 4h30 diária entre
os servidores públicos municipais lotados na Unidades e
Departamentos da SEMAS, de forma que se mantenham
garantidas: a execução do serviço preferencialmente remoto, e o atendimento presencial, quando imprescindível, sem
prejuízo à população, até o dia 31 de julho de 2020.
Parágrafo único - A Unidade do CENTRO POP, exclui-se
da presente normativa, permanecendo o sistema especíﬁco
instituído na Portaria SEMAS nº 08/20, dada a singularidade
do serviço ofertado.
Artigo 2º - O sistema de jornada por turnos de 4h30 estabelecido na SEMAS, a ﬁm de reduzir a permanência do servidor(a), intercalando a jornada dos trabalhadores de modo
a manter os atendimentos e funções essenciais no local de
trabalho.
Parágrafo primeiro – No horário inverso do turno estabelecido, o servidor deve cumprir o restante de sua jornada
em teletrabalho, permanecendo à disposição da cheﬁa da
unidade a qual pertence.
Parágrafo segundo – Em ações e ou atividades especíﬁcas,
quando necessário e convocado pelas respectivas cheﬁas
imediatas a jornada de trabalho poderá ser realizada na sua
integralidade.
Artigo 3º - Estão excluídos da jornada por turnos os Coordenadores e Chefes de Departamento, e caberá a cheﬁa imediata da unidade organizar o sistema de jornada por turnos
4h30 entre os proﬁssionais em períodos, mediante apresentação de escala, bem como qualquer alteração, ao chefe de
departamento, com cópia para o departamento de gestão do
trabalho, conforme necessidade de manutenção dos atendimentos e funções de Proteção Social da população.
Artigo 4º - Fica vedada a realização de horas extras para o
cumprimento da escala de serviço da Unidade.
Artigo 5º - As orientações referentes ao atestado de frequência serão repassadas pelo Departamento de Gestão do
Trabalho desta Secretaria.
Artigo 6º - Ratiﬁca-se em todos os termos e recomenda-se
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglomerações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no
exercício da função de Proteção Social para com a população.
Artigo 7º - Nas dependências da unidade de atendimento,
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e disseminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 8º - As determinações dispostas complementam o Decreto Municipal nº 18.554 e ratiﬁcação/retiﬁcam as Portarias
SEMAS nº 02, 03, 06 e 08/2020 e demais legislação superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de
regras especíﬁcas.
Artigo 9º - Esta portaria será publicada no Diário Oﬁcial do
Município, e entra em vigor no dia 15/07/2020, tem vigência por tempo determinada até o dia 31/07/20, podendo ser
revista a qualquer tempo de acordo com a necessidade e as
medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 102/2020 Referente à Notiﬁcação 17529/2019
Fica advertida a empresa ADEMIR APARECIDO CARNEIRO RELOGIO DE PONTO, CNPJ: 34.162.607/0001-90,
IM: 3618590, localizada na Rua Santos Dumont, 163 – Vila
Ercília – CEP: 15013-100 – São José do Rio Preto/SP,
datada de 18 março de 2020, em virtude do não cumprimento da Notiﬁcação nº 17529/2019, deixando de realizar
as adequações ambientais necessárias à prática de suas
atividades econômicas: ARMAZENAR E DEPOSITAR ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS GERADOS NO EMPREENDIMENTO. INFORMAR A DESTINAÇÃO FINAL DESSES
RESÍDUOS, DE ACORDO COM O Art. 2º, § 3º, inciso XVI
e artigo 4º, inciso II da L M 6499/1996 e Resolução do
Conama nº 313/2002. Observação: APRESENTAR NESTA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CÓPIA DO
COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
(ELETROELETRÔNICOS), no prazo de 30 (trinta) dias, caso
ocorra o descumprimento da presente advertência, serão
aplicadas as penalidades previstas na legislação municipal,
dobrada a cada reincidência pelo não cumprimento e início
do processo de lacração do estabelecimento. Assinada pela
Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves,
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR
JU 81006046 0 BR, acusando “não procurado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 103/2020 Referente à Notiﬁcação 18277/2020
Fica advertida a empresa MARCELO ELIAS DA SILVA
11144172896, CNPJ: 35.255.962/0001-76, IM: 3663320,
localizada na Rua Tiradentes, 3127 / 3133/3139 – HC-1-23- Centro – CEP: 15010-030 – São José do Rio Preto/SP,
datada em 23 de Março de 2020, em virtude do não cumprimento da Notiﬁcação nº 18277/2020, deixando de realizar
as adequações ambientais necessárias à prática de suas
atividades econômicas: APRESENTAR COMPROVANTE
DESCARTE DOS RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE DA
EMPRESA (ÓLEO DE COZINHA E LIMPEZA DA CAIXA DE
GORDURA) “Armazenar e depositar adequadamente os
resíduos gerado no empreendimento. Informar destinação
ﬁnal dos resíduos” Multa: 2002,59 UFIR (multa R$ 7.589,82);
PROVIDENCIAR CAIXA DE GORDURA INTERLIGADA A
REDE DE ESGOTO “Adequar empreendimento para que
os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria
provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d’água” Multa 50
UFM (multa R$ 3.012,00); no prazo de 60 (sessenta) dias,

extinto o prazo em que sejam feitas as adequações ambientais necessárias, serão aplicadas as penalidades cabíveis,
sem prejuízo do procedimento de cassação do alvará e de
lacração do estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal de
Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob
o nº de registro do objeto do AR JU 81006041 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 105/2020 Referente à Notiﬁcação 18237/2020
Fica advertida a empresa M G MANTELATTO, CNPJ:
35.523.283/0001-30, IM: 3681120, localizada na Rua Nelson Squirra, 721 – Res Ana Célia – CEP: 15045-550 – São
José do Rio Preto/SP, datada em 31 de Março de 2020, em
virtude do não cumprimento da Notiﬁcação 18237/2020,
deixando de realizar as adequações ambientais necessárias
à prática de suas atividades econômicas: APRESENTAR
COMPROVANTE DESCARTE DOS RESÍDUOS GERADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA (ÓLEO, FIOS, PEÇAS)
LIMPEZA DA CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO “Armazenar e
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar destinação ﬁnal do resíduos” Multa 200,59
UFIR (multa R$ 7.589,82); PROVIDENCIAR ADEQUAÇÕES
“Adequar empreendimento para que os resíduos sólido, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes atividades
industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo
e os cursos d’água” Multa 50 UFM (Multa R$ 3.012,00); ALTERAR O CNAE DA EMPRESA PARA A REAL ATIVIDADE
DA EMPRESA; no prazo de 30 (trinta) dias, extinto o prazo
em que sejam feitas as adequações ambientais necessárias, serão aplicadas as penalidades cabíveis, sem prejuízo
do procedimento de cassação do alvará e de lacração do
estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº
de registro do objeto do AR JU 81006171 2 BR, acusando
“não procurado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 018628/2020
Fica notiﬁcada a empresa MARYS CALÇADOS E ACESSÓRIOS RIO PRETO LTDA ME, CNPJ: 23008264/0001-97, IM:
3327420, localizada na rua General Glicério, 3084 – Centro
– CEP: 15015-400 – São José do Rio Preto/SP, datada em
13/03/2020, motivos da notiﬁcação: Deposição no passeio
público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas ou
quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres,
Artigo 7º LM nº 8973/2003, prazo de 24 hrs, Multa de 2
UFMs; Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerado no empreendimento. Informar a destinação ﬁnal
desses resíduos, Art 2º, § 3º, inc XVI, art. 3º e 4º, inc II da
Lei Mun nº 6499/96 e Resol Conama nº 313/2002, prazo de
5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIRs; Estocar em contenedores
resid sólidos resid/comercial da atividade. Colocar resíduos
sólidos, uma hora antes do horário ﬁxado para coleta e até
uma hora após a coleta para recolhimento contenedores,
Artigos 11º, 12º, 16º inciso II da Lei Municipal nº 6499/1996,
prazo de 15 dia (), Multa de 40,05 UFIRs. Observações:
APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE CORRETO
DE RESÍDUOS (PAPELAO) – COLOCAR LIXO NO HORÁRIO CONFORME LEI VIGENTE – PROTOCOLAR POUPATEMPO / GANHATEMPO. O não cumprimento da presente
Notiﬁcação no prazo estabelecido, o notiﬁcado ﬁcará sujeito
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero,
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo de acordo com registro do AR
JU 81006016 4 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 018632/2020
Fica notiﬁcada ANTONIO GENTIL GONÇALVE DIA
73537837887, CNPJ: 36139501/0001-09, IM: 3694350,
localizada na Rua Bernardino de Campos, 3872 – Centro
– CEP: 15015-300 – São José do Rio Preto/SP, datada em
13/03/2020, motivos da notiﬁcação: Deposição no passeio
público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas
ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres, Artigo 7º LM nº8973/2003, prazo de 24 hrs, Multa de
2 UFMs; Exploração dos meios de publicidade sem licença
prévia do município, Art. 141, 143, II e VIII LC 17/92, prazo de 0 dia (s), Multa de 1 UFM; É proibido o lançamento,
depósito, despejo, colocação e ou permanência de quaisquer
objetos em locais públicos e outros locais, Artigo 5º da Lei
Municipal nº 7176/1998, prazo de 24 hrs, Multa de 20 UFIRs;
Fica proibida a permanência de qualquer material em logradouro (passeio e via) público, Artigo 96 da Lei Complementar
nº 17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 3 UFMs. Observações: RETIRAR IMEDIATAMENTE TODA PUBLICIDADE/
OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA (RUAS,
PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA, POSTES, CANTEIRO
CENTRAL, ÁRVORES, PLACAS DE TRÂNSITO, ETC.). O
não cumprimento da presente Notiﬁcação no prazo estabelecido, o notiﬁcado ﬁcará sujeito às penalidades impostas pela
legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas
Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo de acordo com registro do AR JU 81006011 6 BR, acusando “não
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 018654/2020
Fica notiﬁcada a empresa VMT TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, CNPJ: 5828732/0126-09, IM: 3653030, localizada
na Rua General Glicério, 2777 – Centro – CEP: 15015-400
– São José do Rio Preto/SP, datada em 17/03/2020, motivos da notiﬁcação: Exploração dos meios de publicidade
sem autorização prévia da municipalidade, Art. 141, 143, II
e VIII LC 17/92, prazo de 0 dia (s), Multa de 1 UFM. O não
cumprimento da presente Notiﬁcação no prazo estabelecido, o notiﬁcado ﬁcará sujeito às penalidades impostas pela
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legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi
devolvida pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo de
acordo com registro do AR JU 81006026 6 BR, acusando
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 018655/2020
Fica notiﬁcada a empresa VMT TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, CNPJ: 5828732/0126-09, IM: 3653030, localizada na
Rua General Glicério, 2777 – Centro – CEP: 15015-400 –
São José do Rio Preto/SP, datada em 17/03/2020, motivos
da notiﬁcação: Deposição no passeio público de obstáculos
de qualquer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas ou quaisquer outros
que obstruam a passagens de pedestres, Artigo 7º LM nº
8973/2003, prazo de 24 hrs, Multa de 2 UFMs; É proibido o
lançamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência
de quaisquer objetos em locai públicos e outros locais, Artigo 5º da Lei Municipal nº 7176/1998, prazo de 24 hrs, Multa
de 20 UFIR. Observação: RETIRAR IMEDIATAMENTE PUBLICIDADE VIA PÚBLICA. O não cumprimento da presente
Notiﬁcação no prazo estabelecido, o notiﬁcado ﬁcará sujeito
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero,
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo de acordo com registro do AR
JU 81006026 6 BR, acusando “não procurado”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notiﬁcação 018681/2020
Fica notiﬁcado JOAO PEDRO FERREIRA DE CARVALHO, CPF/RG: 449787968-22 / 46242005-X, localizado
na Rua José Carlos Xavier, 171 – Pq Res da Fraternidade
– CEP: 15082-118 – São José do Rio Preto/SP, datada em
31/03/2020, motivos da notiﬁcação: Armazenar e depositar
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento.
Informar a destinação ﬁnal desses resíduos, Art 2.º, §3º,
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol
Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59
UFIRs; É expressamente proibido perturbar o sossego com
ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento
acústico do empreendimento, Artigo 43 da Lei Complementar
nº17/92, prazo de 30 dia (s), Multa de 5 UFMs; Providenciar
execução caixa separadora de sólido, óleo e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As caixas deverão ser compatíveis com o volume e características do eﬂuente líquido
gerado, Artigos 3º, 8º e 15º da Lei Municipal nº 8247/2000,
prazo de 30 dia (s), Multa de 1001 UFIRs; Ficam proibidas a
troca de óleo lubriﬁcante em residências domiciliares, bem
como todo e qualquer lançamento de óleo usado na galeria
de água pluvial ou rede de esgoto, Artigo 8º, § 2º Lei Municipal nº 8247/2000, prazo de 0 dia (s), Multa de 1001 UFIRs;
Executar onde ocorrem o serviços, grelhas para captação da
águas superﬁciais e eﬂuentes líquidos da atividades, após
pré-tratamento físico-quimico, interligadas a rede pública de esgotos sanit, § 2º do Artigo 6º da Lei Municipal nº
8247/2000, prazo de 30 dia (s), Multa de 1001 UFIRs; Fica
proibida a permanência de qualquer material em logradouro
(passeio e via) público, Artigo 96 da Lei Complementar nº
17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 3 UFMs; Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes atividades industriais,
comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os cursos
d’água, Artigo 1º da Lei Municipal nº 2268/1978, prazo de 15
dia (s), Multa de 50 UFMs. Observações: COMPROVAR A
DESTINAÇÃO FINAL DO ÓLEO, EMBALAGENS, FILTROS,
PNEUS, BATERIAS, PROVIDENCIAR COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO NO LOCAL DE EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS. O não cumprimento da presente Notiﬁcação
no prazo estabelecido, o notiﬁcado ﬁcará sujeito às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pela Agente
Fiscal de Posturas Adriana Armani e Silva, uma vez que a
missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo de acordo com registro do AR JU 81006176
5 BR, acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME nº 220
14 de julho de 2020.
Dispõe sobre a constituição, nomeação e atribuição dos
representantes da Câmara de Planejamento para o Retorno
às Aulas Presenciais, no contexto da pandemia da Covid-19,
da Secretaria Municipal de Educação.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, especialmente o prescrito no Decreto nº
15.961/2011, em seus incisos 1º e 5º do artigo 2º, e inciso 9º
do artigo 4º, expede a seguinte portaria:
Art.1º Fica constituída, no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação de São José do Rio Preto, a Câmara de Planejamento para o Retorno às Aulas Presenciais, no contexto da
pandemia da Covid-19, com as seguintes atribuições:
Iestabelecer parâmetros para o acolhimento socioemocional aos alunos;
IIpriorizar as normas e protocolos de segurança
sanitária de higiene e saúde vigentes, para elaboração de
protocolos de segurança no ambiente escolar, considerando
a faixa etária de atendimento;
IIIcumprir os marcos legais, normatizações e diretrizes
para a organização do processo de retorno às aulas, tais
como: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Base
Nacional Comum Curricular, Parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, Medida Provisória 934/2020,
Resoluções SME, nº 04 e 05/2020, Documento Orientador
SME/2020, Diretrizes dos Conselhos Nacional, Estadual e
Municipal de Educação e legislação que poderá vir a ser
sancionada;
IVelaborar diretrizes pedagógicas para garantir a
aprendizagem, com acesso e permanência de todos os alunos na escola, com foco na recuperação e aprofundamento
dos estudos;
Vpromover busca ativa intersetorial para prevenção e
combate ao abandono e à evasão escolar;
VIinstituir critérios para o retorno e retomada das aulas
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presenciais, das etapas e modalidades da Educação Infantil
(Creche, 4 e 5 anos); Ensino Fundamental – anos iniciais
e anos ﬁnais, Educação Especial e Educação de Jovens e
Adultos;
VIIobservar os protocolos de encaminhamento ao atendimento à saúde de casos suspeitos e sintomáticos entre
alunos, professores, trabalhadores da educação e familiares;
VIIIarticular, com as Secretarias da Saúde e Assistência
Social, ações para o atendimento psicológico ou de orientação socioemocional a alunos, suas famílias, professores e
demais trabalhadores da educação;.
IXespeciﬁcar protocolos, com a Secretaria Municipal
da Agricultura e Abastecimento, para manuseio dos alimentos e limpeza dos utensílios na alimentação escolar, criando
mecanismos de planejamento e organização alimentar (merenda/kit alimentação);
Xdeﬁnir a oferta de alimentos/refeições individuais nas
escolas, deliberando se os mesmos ocorreriam em refeitórios, com distanciamento social, ou na sala de aula, respeitando os espaços físicos de cada unidade escolar;
XIpromover ações de orientação e comunicação por
meio de materiais informativos e sobre:
aprevenção, atribuições e responsabilidades junto à
comunidade escolar,
bsuspensão de festas, competições, trabalhos em
grupo, entre outras possíveis de aglomerações,
chigiene respiratória e contatos das mãos com o corpo e com superfícies,
duso de máscaras, conforme as normas sanitárias,
eorientações para os familiares acompanharem a
saúde de seus ﬁlhos,
fimportância acerca da volta às escolas em segurança;
XIIcontribuir com sugestões para elaboração das
rotinas e adequações do espaço escolar e aquisição dos
produtos de higiene e limpeza e reorganização do uso do
transporte escolar;
XIIIpromover cultura de atenção aos procedimentos
de distanciamento social, higiene pessoal, sanitização de
ambientes, identiﬁcação de grupos de risco, comunicação e
monitoramento.
Parágrafo único O prazo para início e término da elaboração das proposituras será de 30 dias, a partir da primeira
reunião, podendo ser prorrogado a pedido do Coordenador
Geral ou a critério da Secretária Municipal de Educação,
conforme as orientações e normatizações relativas a Pandemia da Covid-19.
Art. 2º O debate, com múltiplas representações, deverá ser
realizado de forma a respeitar diferenças de ideias, embasadas em pesquisas cientíﬁcas, protocolos de entidades educacionais respeitadas, realizadas de maneira transparente,
com interação e articulação entre as Secretarias Municipais
e Conselhos Municipais de Direitos.
Art. 3º A presente Câmara será composta por 23 membros
titulares e respectivos suplentes, indicados e/ou escolhidos
pelos seus pares (processo eletivo), conforme abaixo relacionados:
IAssessores da Secretaria Municipal de Educação
aMárcio Alves
bJoão Ernesto Nicoleti
IICoordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação
Leandra Verginia Justo Herrera (titular)
Joana Inês Novaes (suplente)
IIICoordenadoria Administrativa da Secretaria Municipal de Educação
Ricardo Martins (titular)
Eliana Aparecida Najem Racaneli (suplente)
IVDepartamento de Ensino
Eliani Cristina Moreira da Silva (titular)
Deise Maciel Queiroz (suplente)
VSupervisores de Ensino da Secretaria Municipal de
Educação
Mirian Roberta Pedrini (titular)
Andréa Ussen Wehbi (titular)
Mariana Correa da Silveira (titular)
Daniele Rejane Barbosa de Rezende (Suplente)
VIRepresentantes das escolas de Educação Infantil
aDiretora de Escola:
Kátia Aparecida Fróes Fortunato (titular)
Rosimere Cleide Souza Desidério (suplente)
bCoordenador Pedagógico:
Éder Ralha de Castro Rosa (titular)
Edson Rodrigo de Azevedo (suplente)
cProfessora da Educação Infantil:
Patrícia Helena da Silva (titular)
Genecida dos Santos (suplente)
VIIRepresentantes das escolas de Ensino Fundamental
aDiretora de Escola:
Andréia Blaz Marchioreto (titular)
Patrícia Costa Gutierrez (suplente)
bCoordenadora Pedagógica:
Daniele da Cunha Pereira (titular)
Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro (suplente)
cProfessora Ensino Fundamental I:
Roberta Chiari Contatore (titular)
Rita Maria de Oliveira (suplente)
dProfessora Ensino Fundamental II:
Gabriela Pedroso Cardoso (titular)
Thamires Vançan Capasciutti (suplente)
VIIIRepresentante do Conselho Municipal de Educação
Maria das Graças do Carmo Bertasso (titular)
Kleber Chaves Pereira (suplente)
IXRepresentante do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
Talita Fabiano de Carvalho (titular)
Ana Paula Polacchini de Oliveira (suplente)
XRepresentante da Promotoria Pública da Criança e
do Adolescente
André Luís de Souza (titular)
Amanda Moretti Palhares (suplente)
XIab-

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Soraya Andrade Pereira
Andréa Zoccal Mingoti

Jornal
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
XIIRepresentante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Mariana Puglieri Barboza (titular)
Willian Meque (suplente)
XIIIRepresentante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
Antônio Pedro Pezzuto Junior (titular)
Cristiane Alves Ferraz (suplente)
XIX- Representante das Escolas Particulares de São José do
Rio Preto- SP
Viviane Sant Ana (titular)
Rui Vicente Lucato Junior (suplente)
Parágrafo único Os suplentes somente participarão das
reuniões virtuais (remotamente), ou, presencialmente, na
impossibilidade de comparecimento do representante titular,
cuja notícia deverá ser comunicada, previamente, ao Coordenador Geral da Câmara de Planejamento para o Retorno
às Aulas Presenciais, no contexto de combate a pandemia
da Covid-19, com pelo menos um dia de antecedência.
Art. 4º Ficam designados o Assessor de Secretaria, Márcio
Alves, Coordenador Geral e a Supervisora de Ensino, Mirian
Roberta Pedrini, secretária da Câmara de Planejamento para
o Retorno às Aulas Presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19, que terão as seguintes atribuições:
aconvocar todos os representantes para a primeira e
demais reuniões;
bestabelecer, coletivamente, um cronograma de reuniões;
ccoordenar as reuniões, articulando as discussões
nas apresentações de proposituras;
dcomunicar à Secretária Municipal de Educação todos
os encaminhamentos realizados e encerramento dos trabalhos.
eregistrar todas as reuniões e presença dos participantes, por meio de relatórios/atas, utilizando as ferramentas digitais e comunicacionais acessíveis, como por exemplo
o Google Meet (quando realizada virtualmente).
Art. 5º O quórum mínimo de membros presentes para início
das reuniões será de 50% (cinquenta) mais 01 (um) dos
participantes, e, após decorridos 15 (quinze) minutos, a
reunião será iniciada com qualquer quantidade de membros
presentes.
Art.6º Na primeira reunião deverá ser escolhido um Vice
Coordenador, e um vice-secretário que substituirá o Coordenador Geral e/ou Secretário em virtude de afastamentos ou
impedimentos temporários.
Art. 7º A Câmara de Planejamento para o Retorno às aulas
presenciais no contexto da pandemia da Covid-19, caso
necessário, poderá constituir sub câmaras para encaminhamentos de assuntos especíﬁcos.
§1º As sub câmaras poderão fazer consultas/reuniões com
gerências, departamentos da SME, entidades, especialistas,
de acordo com as necessidades, no decorrer dos trabalhos.
§2º As sub câmaras, se constituídas, deverão escolher um
Coordenador e um Secretário, com registro de todos as reuniões realizadas.
§3º Toda deliberação deverá ser analisada pelo coletivo dos
componentes participantes da Câmara, aprovada pela maioria simples dos presentes.
Art. 8º Todas as atas ou relatórios das reuniões da referida
Câmara deverá ser publicada no site da Educação Digital:
https://digital.educacao.riopreto.br/, para conhecimento da
comunidade.
Art. 9º As proposituras e diretrizes elaboradas sobre as
questões de protocolos sanitários para a organização do
retorno às aulas presenciais no âmbito do Sistema Municipal
de Ensino, deverão ser apresentadas à Secretária Municipal
de Educação, que analisará e encaminhará, junto ao Comitê
Gestor Municipal de Combate à Pandemia do Coronavírus
(Covid 19), para posterior aprovação e encaminhamentos.
Art. 10 A deﬁnição de data de retorno às aulas presenciais
ou nova paralisação das aulas presenciais cabe ao Comitê
Gestor Municipal de Combate à Pandemia do CoronavírusCOVID-19.
Art.11 A Câmara de Planejamento para o Retorno às aulas
presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 estará
sujeita as normatizações vigentes no nível municipal, estadual e federal que versam sobre o período de combate a
Pandemia.
Art. 12 A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir
normas complementares para o cumprimento do disposto
nesta Portaria.
Art.13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020.
Prof.ª Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1898-1
Fica notiﬁcado, Mario Cangerana Filho, compromissário do imóvel sito à Rua Rubens Cardoso Machado , quadra “I”, lote 04, Residencial das Américas, que em
virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1898-1 emitido
em 24/06/2020, assinado pelo ﬁscal Moisés Augusto de Lima
Aziz, tratando de obra desrespeitando a Lei de Zoneamento em vigor e/ ou projeto aprovado, em desacordo com as
Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, de que deverá recolher
aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar
desta publicação, a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos
e dois reais e quarenta centavos), uma vez que o referido
Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa de Correios e
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR JU 83762262 3
BR, acusando "endereço insuﬁciente".
São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020.
Moisés Augusto de Lima Aziz.
Agente Fiscal de Posturas - Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 22
DE 14 DE JULHO DE 2020.
Institui a Comissão de Residência Multiproﬁssional da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – COREMU SMS-SJRP.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do

DETERMINA:
Art. 1º - A Criação, no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde, da Comissão de Residência Multiproﬁssional da
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto –
COREMU SMS-SJRP, conforme Resolução CNRMS nº 01,
de 21/07/2015.
Art. 2º - O funcionamento da COREMU SMS-SJRP será
estabelecido em regimento interno próprio (ANEXO I).
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por aﬁxação na mesma
data e local de costume, e, em Diário Oﬁcial do Município,
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde
ANEXO I
REGIMENTO GERAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Art. 1º A Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área
Proﬁssional da Saúde constitui-se em ensino de pós-graduação lato sensu, destinada a proﬁssões da área de saúde, sob
a forma de curso de especialização caracterizado por ensino
em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, de acordo com o artigo 1º da Portaria Interministerial nº
506 de 24 de abril de 2008.
§1º A Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área
Proﬁssional da Saúde poderá ser constituída pela articulação
entre as seguintes proﬁssões da área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia
Ocupacional (Portaria Interministerial nº 45 de 12/01/2007).
Art. 2º A Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área
Proﬁssional da Saúde deverá ser credenciada pela Comissão Nacional de Residência Multiproﬁssional em Saúde
– CNRMS, e tem como objetivos o aperfeiçoamento progressivo do padrão proﬁssional e cientíﬁco dos residentes e a
melhoria da assistência à saúde da comunidade nas áreas
proﬁssionalizantes.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
EM SAÚDE OU EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE –
COREMU.
Art. 3º A Comissão de Residência Multiproﬁssional em
Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde - COREMU é o
órgão da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio
Preto (SMS-SJRP) encarregado, de acordo com o previsto
na resolução nº 2, de 4 de maio de 2010, da coordenação,
organização, supervisão e acompanhamento de todos os
Programas de Residência Multiproﬁssional e em Área Proﬁssional da Saúde da SMS-SJRP e responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelos
residentes em suas diversas áreas de atuação, bem como
pela avaliação dos mesmos.
§Parágrafo Único. A critério da COREMU poderá ser criado
ainda comissões, comitês e conselhos com o propósito de
atender as necessidades pedagógicas/administrativas dos
referidos programas.
Art. 4º A COREMU é o órgão deliberativo ligado a Comissão
Nacional de Residência Multiproﬁssional em Saúde (CNRMS) do Ministério da Educação (MEC).
Art. 5º A COREMU será constituída por:
I.
Coordenador e Vice Coordenador da Residência
Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde;
II.
Coordenador de cada Programa de Residência;
III.
Um Representante de cada Área Proﬁssional que
participam da Residência;
IV.
Um representante de Tutores por Programa;
V.
Um representante de Preceptores por Programa;
VI.
Um representante dos Residentes por Programa;
VII.
Um representante do Gestor local do Sistema Único
de Saúde;
VIII.
Um representante das Instituições Conveniadas.
§1º O Coordenador e o Vice Coordenador da Residência
Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde serão eleitos pelo Colegiado da COREMU.
1.
Os representantes da alínea “II” serão eleitos pelo
Colegiado Interno de seu respectivo programa e terão direito
à voz e voto.
2.
Os representantes das alíneas “III“, “IV“, “V” e “VI”
deverão ser eleitos por seus respectivos pares e terão direito
à voz e voto.
3.
Os representantes das alíneas “VII” e “VIII” serão indicados pelos respectivos órgãos competentes e terão direito
à voz e voto.
4.
Os representantes das alíneas “II”, “III“, “IV“, “V” e
“VI” deverão ter um suplente, o qual terá direito à voz, ou
seja, só haverá um voto por representação.
Art. 6º O colegiado da COREMU elegerá o Coordenador e
Vice Coordenador, encaminhando os respectivos nomes
para publicação.
Art. 7º O Coordenador é o membro Executivo da COREMU.
§1º Os cargos de Coordenador e Vice Coordenador deverão ser ocupados por Proﬁssionais do quadro da Secretaria
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. O mandato
terá duração de 3 (três) anos, admitindo-se uma recondução
consecutiva.
§2º O Vice Coordenador substituirá o Coordenador em suas
ausências e impedimentos.
§3º Os Coordenadores de Programas e representantes dos
Tutores e Preceptores terão mandato de 3 (três) anos, com
uma recondução.
§4º Os Representantes de Área proﬁssional terão mandato
de 3 (três) anos, com uma recondução.
§5º Os residentes elegerão, anualmente, seu representante,
encaminhando o nome por escrito à COREMU. Recomenda-se que o R2 seja eleito como representante titular e a
suplência seja exercida pelo R1.
Art. 8º É competência da COREMU:
I. Fazer cumprir este Regimento;
II. Zelar pela manutenção da qualidade dos Programas de
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Residência Multiproﬁssional em Saúde e em Área Proﬁssional da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São José
do Rio Preto;
III. Avaliar periodicamente os Programas de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde
da SMS, a ﬁm de apreciar as alterações nos projetos pedagógicos dos Programas existentes;
IV. Avaliar as propostas de inclusão de outras proﬁssões ou
novos programas, sugerindo as modiﬁcações necessárias
para adequá-los aos padrões de ensino da Instituição e à
legislação vigente, ou mesmo, extinguir programas ou áreas
proﬁssionais, e posterior encaminhamento ao CNRMS;
V. Solicitar Credenciamento e Recredenciamento de Programas junto à Comissão Nacional de Residência Multiproﬁssional em Saúde (CNRMS/MEC);
VI. Supervisionar a implantação e execução dos novos Programas de Residência Multiproﬁssional em Saúde e em Área
Proﬁssional da Saúde da SMS-SJRP;
VII. Empreender esforços junto às áreas competentes para
a obtenção de recursos necessários à execução dos Programas de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área
Proﬁssional da Saúde da SMS-SJRP;
VIII. Participar da Comissão de Exames;
IX. Aplicar junto aos residentes dos diferentes programas
instrumento de avaliação semestral dos Programas em
vigência.
Art. 9º A COREMU reunir-se-á mensalmente de acordo com
calendário aprovado na primeira reunião do ano letivo.
§1º Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas em
qualquer data, pelo Coordenador ou por solicitação de qualquer representante da COREMU, por meio de correio eletrônico, com anuência de pelo menos 51% de seus membros e
com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
§2º A reunião iniciar-se-á em primeira chamada em horário
pré-estabelecido, com a presença de 51% de seus membros ou após quinze minutos, em segunda chamada, com o
quorum presente.
§3º Poderão compor ainda a COREMU outras instituições
participantes como campo de prática dos residentes do Programa, como membros convidados, com direito à voz.
Art. 10º As decisões serão tomadas em reunião da COREMU por votação pelo sistema de maioria simples, com o
quorum presente.
§Parágrafo Único. Será redigida ata correspondente à reunião, a qual deverá ser aprovada na reunião subsequente e,
posteriormente, disponibilizada na COREMU da SMS-SJRP.
Art. 11º Compete ao Representante de Área Proﬁssional:
I. Representar a área proﬁssional junto à COREMU;
II. Promover articulações entre o serviço e a academia que
representem as necessidades do coletivo proﬁssional de
maneira a garantir o desenvolvimento das atividades dos
residentes;
III. Participar sempre que convocado pela Comissão de
Exames, do processo de seleção do Programa de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da
Saúde.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DOS PROGRAMAS
Art. 12º Cada Programa de Residência Multiproﬁssional em
Saúde e em Área Proﬁssional da Saúde constituirá uma
estrutura interna de funcionamento, a qual deverá ser encaminhada à COREMU para aprovação. Esta estrutura será
composta por: Coordenador, Vice Coordenador, Tutores e
Preceptores.
§1º Cada Programa deverá constituir um Colegiado Interno,
com representação das áreas proﬁssionais que o compõe.
Cada Representante deve ser eleito por seus pares em seu
colegiado proﬁssional, devendo o Coordenador do Programa
encaminhar à COREMU o registro da ata da reunião na qual
ocorreu a eleição.
§2º Cada Programa deverá ter um Regulamento Interno, o
qual deverá ser aprovado pela COREMU.
Art. 13º Cada Programa de Residência Multiproﬁssional em
Saúde deve ser constituído por no mínimo 3 (três) e no máximo 13 (treze) proﬁssões.
§1º A titulação exigida para as funções de Coordenador de
Programa é, preferencialmente, proﬁssional da área e a
titulação mínima é Especialista.
§2º A titulação exigida para a função de Tutor deverá ser no
mínimo de Especialista.
§3º A titulação exigida para as funções de Vice Coordenador
de Programa é no mínimo Especialista.
§4º A titulação exigida para a função de Preceptor deverá
ser no mínimo proﬁssional da área.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE PROGRAMA
Art. 14º É de responsabilidade do Coordenador de Programa:
I. Representar o programa na COREMU;
II. Coordenar a equipe responsável pela elaboração e revisão do Projeto Pedagógico do Programa;
III. Coordenar as atividades de tutores e preceptores de seu
Programa;
IV. Encaminhar documentos sobre frequência, avaliações e
notas dos residentes para a Secretaria da COREMU;
V. Informar à COREMU, em caso de desistência de Residente, o nome e o ano em que está matriculado para que
possam ser tomadas as medidas administrativas cabíveis;
VI. Garantir o cumprimento da programação estabelecida;
VII. Manter informações atualizadas de seu Programa junto
à secretaria da COREMU, assim como informar sobre intercorrências que interﬁram no andamento do Programa;
VIII. Zelar pelo comportamento ético dos tutores, preceptores e residentes sob sua responsabilidade;
IX. Responsabilizar-se pela elaboração e encaminhamento
do cronograma anual de atividades práticas e teóricas do R1
e R2;
X. Elaborar a pauta e convocar reuniões mensais ou sempre
que necessário;
XI. Aplicar aos residentes sanções disciplinares previstas
pela COREMU;
XII. Participar do processo de seleção do Programa de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional
da Saúde;
XIII. Manter reuniões sistemáticas com os respectivos
Representantes das Áreas Proﬁssionais envolvidas em seu
Programa;
XIV. Encaminhar à COREMU relatórios sobre o desenvolvimento das atividades dos residentes elaborados pelos
preceptores e tutores sob sua responsabilidade;
XV. Encaminhar solicitação de ampliação ou alteração dos
Programas à COREMU que, após análise e deliberação dará
sequência ao processo;

XVI. Encaminhar à COREMU, na primeira quinzena do mês
de dezembro do ano corrente, a indicação ou manutenção
do nome do(s) Tutor(es) e Preceptor(es) para o ano letivo
subsequente.
XVII. Analisar e selecionar questões teóricas e práticas para
compor o exame anual de seleção para Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde e
encaminhar a COREMU.
Art. 15º O tutor é um proﬁssional experiente, com competência pedagógica, e com conhecimentos e habilidades em
desempenhar os procedimentos e ações proﬁssionais especíﬁcas. Desta forma, cabe ao tutor a função de estabelecer,
coordenar e desenvolver o conteúdo teórico e ou teórico
pratico que fundamenta sua proﬁssão. Cabe a ele:
I. Estimular a atualização constante dos preceptores que
atuam na sua área de especialidade identiﬁcando as necessidades de capacitação pedagógica;
II. Estimular a aplicação da teoria na prática;
III. Participar juntamente com o preceptor na avaliação do
residente;
IV. Assessorar as atividades cientíﬁcas dos preceptores e
residentes;
V. Realizar visita semanal integrada para discutir prática
clínica entre preceptores e residentes;
VI. Atuar na revisão da prática proﬁssional;
VII. Elaborar, juntamente com o respectivo Representante
da Área Proﬁssional, o planejamento anual das atividades
teóricas do conteúdo especíﬁco;
VIII. Avaliar sistematicamente o processo ensino-aprendizado durante o curso;
IX. Participar do processo de seleção do Programa de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional
da Saúde.
Art. 16º O Preceptor é o proﬁssional responsável que pertence ao serviço de saúde e que apresenta competência
e habilidade clínica, além de capacidade para conduzir o
residente no processo de aprender, estimulando e possibilitando o desenvolvimento pessoal e proﬁssional do mesmo.
Portanto, compete ao preceptor supervisionar as atividades
práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde,
exercendo a função de facilitar a inserção e a socialização
do residente no ambiente de trabalho, estreitando a distância
entre a teoria e prática proﬁssional. Cabe a ele:
I. Participar com o Tutor do planejamento anual das atividades teóricas e práticas para os R1 e R2 referentes à sua
área de atuação;
II. Operacionalizar as atividades práticas para R1 e R2;
III. Elaborar escala mensal de plantões e encaminhar ao
Coordenador do Programa até 1º (dez) dias antes do ﬁnal do
mês;
IV. Encaminhar ao Coordenador do Programa, mensalmente
as ﬁchas de frequência e de avaliação dos residentes sob
sua responsabilidade;
V. Capacitar o residente por meio de instruções formais, com
objetivos e metas pré-determinados;
VI. Participar de visita semanal integrada para discutir prática
clínica;
VII. Participar do processo de seleção do Programa de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional
da Saúde.
CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS PROGRAMAS DERESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE OU EM ÁREA PROFISSIONAL
DA SAÚDE
Art. 17º O candidato ao Programa de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde da
SMS-SJRP deverá:
I. Estar inscrito no Conselho de Classe correspondente à sua
área proﬁssional e estar com o registro regular;
II. Apresentar diploma proﬁssional devidamente registrado.
§Parágrafo Único. Caso esteja cursando o último ano de graduação, o candidato deverá apresentar declaração comprobatória expedida pela Instituição de Ensino de origem.
III. Apresentar o curriculum vitae relacionando as atividades
escolares, proﬁssionais e cientíﬁcas;
IV. Se estrangeiro, apresentar Cédula de Identidade de
Estrangeiro que comprove ser portador de visto provisório ou
permanente, resultando em situação regular no país;
V. Submeter-se ao processo seletivo público adotado pela
COREMU, visando classiﬁcação dentro do número de vagas
existentes.
§1º A declaração de conclusão do curso será aceita, a título
provisório, para ﬁns de matrícula do candidato. No entanto,
o diploma e o registro em seu respectivo conselho deverão
ser apresentados pelo proﬁssional residente durante os seis
primeiros meses do ano letivo do Programa de Residência
Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde, sob pena de exclusão do Programa.
§2º Na hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em Instituição estrangeira, somente será
deferida sua matrícula no Programa de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde
mediante apresentação do diploma, devidamente revalidado
por Instituição competente.
Art. 18º Poderão ingressar no Programa de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde,
os proﬁssionais de saúde formados por Instituições oﬁciais
ou reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação, ou em
Instituições estrangeiras, desde que o diploma esteja devidamente validado.
Art. 19º O Ingresso ao Programa Residência Multiproﬁssional
em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde se dará por
meio de processo seletivo público realizado conforme Edital,
elaborado especiﬁcamente com esta ﬁnalidade.
Art. 20º O processo de seleção pública dos candidatos aos
Programas de Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em
Área Proﬁssional da Saúde dar-se-á mediante prova escrita
classiﬁcatória, prova prática a critério do Programa, análise e
arguição do curriculum vitae.
§Único - A classiﬁcação ﬁnal dos candidatos deverá ser homologada pela COREMU.
Art. 21º A COREMU preencherá as vagas que porventura
surgirem posteriormente, convocando, por ordem de classiﬁcação, os candidatos até 60 (sessenta) dias após o início
dos programas.
§1º Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a
matrícula, conforme o edital;
§2º Vencido o prazo acima, serão convocados os candidatos
por ordem de classiﬁcação;
§3º Situações especiais serão estudadas pela COREMU.
CAPÍTULO VI
DO RESIDENTE
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Art. 22º Na admissão à Residência os residentes receberão
uma cópia deste Regimento, juntamente com o Programa
Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde em ocorre a Residência.
Art. 23º Ao residente será concedida bolsa, garantida por
legislação em vigência.
§Único- O residente deve inscrever-se na Previdência Social,
a ﬁm de ter assegurados os seus direitos, especialmente os
decorrentes do seguro de acidente do trabalho, de acordo
com o § 2º do artigo 4º da Lei Nº 6. 932/07/77/1981.
Art. 24º O residente fará jus a um dia de folga semanal e a
30 (trinta) dias consecutivos ou dois períodos de 15 (quinze)
dias de descanso, a cada ano do programa, preferencialmente, nos meses de julho, dezembro e janeiro (Resolução
nº 3 de 17/02/2011/CNRMS).
Art. 25º Fica assegurado ao residente o direito a afastamento, sem reposição, nas seguintes hipóteses e prazos, que se
iniciam no mesmo dia do evento:
I. Núpcias: cinco dias consecutivos;
II. Óbito de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto,
irmão, ﬁlho, enteado, menor sob sua guarda ou tutela: oito
dias consecutivos;
III. Nascimento ou adoção de ﬁlho: cinco dias consecutivos.
IV. O residente terá direito a afastamento para comparecer
a Congressos Cientíﬁcos, desde que não cause prejuízo às
suas atividades no programa nem ao funcionamento adequado do serviço ao qual esteja vinculado. A solicitação deverá
ser feita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao
preceptor e ao tutor da área. Terão prioridade de liberação
para participar de atividades cientíﬁcas os residentes do segundo ano e entre estes os que forem apresentar trabalhos
cientíﬁcos no evento. No caso de vários autores, o preceptor
e o tutor da área determinarão o número de participantes. O
residente deverá apresentar o comprovante de participação
e relatório do evento, pois, caso contrário, poderá acarretar
impedimento de futuras participações e a reposição dos
dias correspondentes ao evento ao término da residência de
acordo com as deﬁnições legais.
Art. 26º À residente será assegurada a continuidade da bolsa
de estudo durante o período de 04 (quatro) meses, quando
gestante ou adoção, devendo, porém, o mesmo período ser
prorrogado por igual tempo, para que seja completada a
carga horária total da atividade prevista.
Art. 27º O Proﬁssional da Saúde Residente que se afastar do
programa por motivo devidamente justiﬁcado deverá completar a carga horária prevista, repondo as atividades perdidas em razão do afastamento, garantindo a aquisição das
competências estabelecidas pelo Programa (Resolução nº 3
de 17/02/2011/CNRMS).
CAPÍTULO VII
DOS DEVERES DOS RESIDENTES
Art. 28º São deveres dos residentes:
I. Firmar Termo de Compromisso, sem o qual não poderá
iniciar as atividades no programa;
II. Apresentar o Certiﬁcado de Conclusão de Curso de Graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC,
até o mês de junho do ano da matrícula. O não cumprimento acarretará em cancelamento da matrícula, exclusão do
Programa e ressarcimento à União dos valores pagos como
Bolsa;
III. Em caso de Desistência informar ao Coordenador do Programa e formalizá-la junto à COREMU, para que possam ser
tomadas as medidas administrativas cabíveis. O não cumprimento acarretará em ressarcimento à União dos valores
pagos como Bolsa;
IV. Manter postura ética com os outros residentes do programa, bem como com os demais proﬁssionais e com os
usuários dos serviços de saúde;
V. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades de
seu programa de Residência, obedecendo às atribuições que
lhes forem designadas pelos tutores e preceptores;
VI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades de
seu programa de Residência;
VII. Cumprir rigorosamente os horários que lhe forem atribuídos;
VIII. Observar o Código de Ética de sua proﬁssão, principalmente no que se refere a resguardar o sigilo e a veiculação
de informação a que tenham acesso em decorrência do
programa;
IX. Comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREMU, coordenador, tutores e preceptores do programa;
X. Cumprir as disposições regulamentares gerais da COREMU e de cada serviço onde o programa está sendo realizado;
XI. Prestar colaboração ao serviço no qual estiver desenvolvendo as atividades, fora do horário do curso, quando
solicitado e em situações de emergência;
XII. Levar ao conhecimento do coordenador, tutores e preceptores do programa as irregularidades das quais tenha
conhecimento, ocorridas nos serviços;
XIII. Assinar diariamente a ﬁcha de presença;
XIV. Em caso de doença ou gestação, comunicar o fato
imediatamente ao seu preceptor e a secretaria do programa,
apresentando atestado médico devidamente identiﬁcado e
com o CID;
XV. Dedicação, zelo e responsabilidade no cuidado aos usuários e no cumprimento de suas obrigações;
XVI. Usar trajes adequados em concordância com as normas
internas dos locais onde o programa está sendo realizado e
crachá de identiﬁcação;
XVII. Agir com urbanidade, discrição e respeito nas relações
com a equipe do Programa e usuários dos serviços.
XVIII. Zelar pelo patrimônio dos serviços onde o programa
está sendo realizado;
XIX. Reportar aos preceptores eventuais dúvidas ou problemas no decorrer das atividades práticas do programa;
XX. Dedicar-se exclusivamente ao programa de residência,
cumprindo a carga horária determinada.
XXI. Contratar seguro de vida vigente durante todo o período
de residência.
CAPÍTULO VIII
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO
Art. 29º Os Programas de Residência Multiproﬁssional em
Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde deverão seguir os
critérios de avaliação deﬁnidos pela COREMU para aprovação ou reprovação.
Art. 30º Os residentes serão avaliados, mensalmente, nas
atividades teóricas e nas atividades práticas pelo corpo docente-assistencial (docentes, tutores e preceptores).
§Único – A nota de aproveitamento para aprovação nas
atividades teóricas e nas práticas deve ser igual ou maior a
7,0 (sete).
Art. 31º Os residentes com aproveitamento insatisfatório em
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no máximo duas áreas temáticas das atividades práticas
deverão realizá-la(s) novamente para obter conceito satisfatório e aprovação.
§1º A época e o período para realização das atividades práticas serão determinados pelo Coordenador do Programa e
encaminhados à COREMU para avaliação e aprovação;
§2º Será permitida, apenas uma vez, a realização das atividades práticas em que houver reprovação.
Art. 32º Os Residentes deverão ter no mínimo 85% de
presença nas atividades teóricas (Resolução nº 3 de
04/05/2010).
Art. 33º Os Residentes deverão ter 100% de presença nas
atividades práticas. Na ocorrência de faltas, estas serão
repostas contemplando as atividades não frequentadas.
Art. 34º Estágio optativo/eletivo
I. Permitido apenas para R2;
II. O estágio só poderá ser de 30 dias corridos;
III. O residente é o responsável pela tramitação dos acertos
com o local que irá recebê-lo;
IV. O residente deverá apresentar todos os documentos
exigidos pela Instituição parceira.
V. A Instituição deverá encaminhar documento de aceite,
com o nome do proﬁssional que ﬁcará responsável pela
supervisão e avaliação do residente;
VI. Os custos de transporte, alimentação e moradia será de
inteira responsabilidade do residente.
VII. O Coordenador deverá encaminhar para a secretaria da
COREMU documento autorizando a realização do estágio
externo, no qual deve constar o local em que será realizado
o estágio, nome do responsável pelo residente, programação que deverá ser desenvolvida com respectiva carga
horária;
VIII. O seguro de vida ﬁcará sob responsabilidade do residente para realização do estágio optativo/eletivo, tanto
dentro quanto fora do território Nacional.
Art. 35º O proﬁssional residente será considerado aprovado
quando cumprir os seguintes requisitos:
I. Nota de aproveitamento para aprovação nas atividades
teóricas, nas práticas e no TCR igual ou maior a 7,0 (sete).
II. Ter no mínimo 85% de presença nas atividades teóricas
(Resolução nº 3 de 04/05/2010).
III. Os residentes deverão ter 100% de presença nas atividades práticas. Na ocorrência de faltas, estas serão repostas
contemplando as atividades perdidas.
IV. Entrega da versão ﬁnal do TCR com as correções e sugestões da banca examinadora.
Art. 36º Ao término da Residência Multiproﬁssional em Saúde ou em Área Proﬁssional da Saúde, a COREMU, mediante
lista de aprovação de cada um dos Programas, conferirá o
certiﬁcado de conclusão emitido pela CNRMS.
CAPÍTULO IX
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 37º De acordo com o Regimento Geral da SMS-SJRP, o
residente está sujeito às penas de advertência, suspensão e
desligamento.
§Parágrafo Único. Na aplicação de quaisquer das penas disciplinares previstas neste artigo deverão ser observadas as
normas estabelecidas pelo Regimento Geral da SMS-SJRP.
Art. 38º Sempre que houver infrações às normas, bem como
ao Regimento da COREMU e ao Código de Ética Proﬁssional, os residentes estarão sujeitos às seguintes penas
disciplinares:
I. Advertência:
Aplicar-se-á a penalidade de ADVERTÊNCIA POR ESCRITO ao residente que:
a) Faltar sem justiﬁcativa cabível nas atividades práticas;
b) Desrespeitar o Código de Ética Proﬁssional;
c) Não cumprir tarefas designadas;
d) Realizar agressões verbais entre residentes ou outros;
e) Assumir atitudes e praticar atos que desconsiderem os
doentes e familiares ou desrespeitem preceitos de ética
proﬁssional e do regulamento da Instituição;
f) Faltar aos princípios de cordialidade para com os funcionários, colegas ou superiores;
g) Usar de maneira inadequada instalações, materiais e
outros pertences da Instituição;
h) Ausentar-se das atividades sem ordem prévia dos superiores.
II. Suspensão:
Aplicar-se-á a penalidade de SUSPENSÃO ao residente por:
a) Reincidência do não cumprimento de tarefas designadas;
b) Reincidência por falta a atividades práticas sem justiﬁcativa cabível;
c) Desrespeito ao Código de Ética Proﬁssional;
d) Ausência não justiﬁcada das atividades do Programa por
período superior a 24 horas;
e) Faltas frequentes que comprometam severamente o
andamento do Programa de Residência ou prejudiquem o
funcionamento do Serviço;
f) Agressões físicas entre residentes ou quaisquer outro
individuo.
III. Desligamento:
Aplicar-se-á a penalidade de DESLIGAMENTO ao residente
que:
a) Reincidir em falta com pena máxima de suspensão.
b) Não comparecer às atividades do Programa de Residência, sem justiﬁcativa, por 03 (três) dias consecutivos ou 15
(quinze) dias intercalados, no período de até seis meses.
c) Aspectos que evidenciem, após avaliação, que o residente
seja incompatível com o perﬁl estabelecido pelo programa.
d) Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição; neste
caso, além do desligamento, o aluno sofrerá as sanções
disciplinares previstas no Regimento Geral da SMS-SJRP
e nos Códigos Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir à
União os valores pagos como Bolsa.
IV. Agravantes:
Serão consideradas condições agravantes das penalidades:
a) Reincidência;
b) Ação premeditada;
c) Alegação de desconhecimento das normas do Serviço;
d) Alegação de desconhecimento do Regimento da COREMU e das diretrizes e normas dos Programas de Residência
da Instituição, bem como do Código de Ética Proﬁssional.
Art. 39º A pena de advertência será aplicada pelo Coordenador do Programa de Residência, devendo ser homologada
pela COREMU e registrada no prontuário após ciência do
residente.
Art. 40º A pena de suspensão será decidida e aplicada pela
COREMU, com a participação do Coordenador do Programa, bem como do residente envolvido, a quem é assegurado
pleno direito de defesa, por escrito.
§1º Será assegurado ao residente punido com suspensão o
direito a recurso, com efeito suspensivo, ao Coordenador da
COREMU, no prazo de três dias úteis, computados a partir
da data em que for cientiﬁcado, devendo-se o mesmo ser
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julgado em até sete dias após o recebimento, impreterivelmente.
§2° O cumprimento da suspensão terá início a partir do término do prazo para recurso ou data da ciência da decisão do
mesmo, conforme o caso.
Art. 41º A aplicação da pena de desligamento será precedida
de sindicância determinada pela SMS-SJRP, assegurando-se
ampla defesa ao residente, com participação do Coordenador do Programa.
Art. 42º As transgressões disciplinares serão comunicadas à
COREMU, à qual caberão as providências pertinentes.
§1º Todas as ocorrências deverão ser comunicadas por escrito ao Coordenador do Programa, o qual as encaminhará à
COREMU para avaliação e deliberação.
§2º Nos casos de penalidade de suspensão ou desligamento
caberá a análise pela subcomissão de apuração designada
pela COREMU.
§3º A subcomissão de apuração será composta pelo Coordenador do Programa, três Tutores e/ou Preceptores, garantindo-se dois deles externos ao Programa e o representante
dos residentes (desde que não seja ele o envolvido) indicados em reunião designada para esta ﬁnalidade, assegurando
ampla defesa e acompanhamento do processo pelo interessado.
§4º O prazo para apuração dos fatos, sua divulgação e medidas pertinentes é de 15 (quinze) dias corridos, excepcionalmente prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, por decisão do
Coordenador da COREMU.
§5º O residente poderá recorrer de decisão à COREMU até
5 (cinco) dias após a divulgação da mesma.
CAPÍTULO X
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA
Art. 43º Para aprovação no Programa de Residência é obrigatória a entrega de Trabalho de Conclusão de Residência
(TCR).
Art. 44º O residente deﬁnirá o tema do TCR em conjunto com
o Orientador.
Art. 45º Os TCRs envolvendo projetos de pesquisa devem
ser submetidos ao Comitê de Pesquisa da SMS-SJRP e de
demais instâncias.
Art. 46º Após a aprovação do tema do TCR, a alteração do
mesmo será permitida apenas mediante elaboração e submissão de novo estudo com anuência por escrito do professor orientador.
Art. 47º Quando necessário, a elaboração do TCR deverá
contar com a participação de um co-orientador, preferencialmente preceptor do programa.
Art. 48º A avaliação do TCR será realizada por uma banca examinadora, indicada pela COREMU, constituída pelo
orientador e mais 2 (dois) integrantes, todos com no mínimo
Título de Mestre.
§Único - Poderão compor a banca examinadora integrantes
de diferentes áreas proﬁssionais.
Art. 49º Quando da designação da banca examinadora,
deverá, também, ser indicado um membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de impedimento.
Art. 50º O Orientador do TCR deverá ser docente, tutor ou
preceptor do Programa e ter, no mínimo, título de Especialista.
Art. 51º Compete ao Orientador:
I. Orientar os residentes na elaboração e execução de seu
plano de estudos;
II. Assistir os residentes na elaboração e execução de seu
TCR.
Art. 52º Somente poderá entregar seu TCR o residente que
obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) nas atividades
práticas e teóricas.
Art. 53º O prazo de entrega do TCR é de 30 (trinta) dias antes do encerramento do Programa de Residência.
§1º Os TCRs deverão ser apresentados no Encontro Cientíﬁco de Pesquisas da SMS-SJRP.
§2º Solicitações de prorrogação de prazo para entrega do
TCR deverão ser encaminhadas à COREMU com justiﬁcativa do Orientador para deliberação.
Art. 54º O residente que não entregar o TCR na data previamente agendada será considerado em pendência e somente
receberá seu Certiﬁcado de Conclusão ao cumpri-la.
Art. 55º Competirá à COREMU a análise e julgamento dos
recursos referentes à avaliação ﬁnal.
Art. 56º A versão ﬁnal do TCR, após a inclusão das correções e sugestões da banca examinadora, deverá ser encaminhada aos Coordenadores do Programa e da COREMU,
em versões impressas e em CD-ROM.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 57º O presente Regimento somente poderá ser alterado
mediante proposta aprovada por maioria absoluta dos membros da COREMU.
Art. 58º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos
pela COREMU da SMS-SJRP.
Art. 59º Este Regimento entrará em vigor na data de sua
publicação.
São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 23
DE 15 DE JULHO DE 2020.
Nomeação do Coordenador e Vice Coordenador da Comissão de Residência Multiproﬁssional da Secretaria Municipal
de Saúde de São José do Rio Preto – COREMU SMS-SJRP.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
DETERMINA:
Art. 1º - A nomeação da Enfermeira Msc. Marcela Cristina
Braga Yassaka Germini para a função de Coordenadora e a
Enfermeira Msc. Fernanda Suman Ouquiuto Russo para a
função de Vice Coordenadora da Comissão de Residência
Multiproﬁssional da Secretaria Municipal de Saúde de São
José do Rio Preto – COREMU SMS-SJRP.
Art. 2º - O mandato será pelo período de três anos, admitindo-se uma recondução consecutiva.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por aﬁxação na mesma
data e local de costume, e, em Diário Oﬁcial do Município,
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 34/2020
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária –
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA os contribuintes abaixo citados, do lançamento efetuado do
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de
2017, 2018 e 2019, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro imobiliário por meio
dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 01/2020, nº 02/2020, nº 03/2020, que incidem sobre o imóvel de
cadastro imobiliário nº 04. 03511/000.
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br.
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação.
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no
Departamento de Tributos Imobiliários.
INTERESSADO
ANA MARIA MENOIA MOREIRA DE MELO,
FRANCISCO SALLES MOREIRA DE MELO, JOSE
ROBERTO MENOIA, ESPOLIO DE LAERCIO JOAO
RIBEIRO, MARIA HELENA MENOIA RIBEIRO, MARIA
STELA MARIS MARIALVA MENOIA.
Pedro Facuri Junior
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ

PROTOCOLO
2020000136792

São José do Rio Preto (SP), 14 de julho de 2020.
Luiz Carlos Basso
Chefe – D.T.I. – SEMFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Mobiliários,
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias
contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal
n° 16.888/2013.
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente,
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal.
Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria
competente pelo assunto.
Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando
o link que segue:
- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura:
www.riopreto.sp.gov.br;
- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil";
Contribuintes:
CADASTRO
CONTRIBUINTE
MUNICIPAL
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 17567508826
3719840
BRIGITT DE JESUS BARBOSA 30361510870
3700120
CAROLINA AMARAES DA SILVA 09251806101
3720280
GELATERIA TRA'MICI LTDA ME
3480190
HIGOR CAMIN RACOLTTI 42559567822
3707400
ISABELLA FERRARI BELINI 46575033830
3710040
LIMA & CASSIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
3452020
MARCIA VICENTE 12175204812
3715490
ORIVALCIR SALVADEGO 06083295840
3692290
PAULO ADRIANO PEREIRA 66306442391
3718930
QUECIA RAFAELA BARBOSA RODRIGUES 35803330892
3679110
THICIANE DA SILVA CLAUDOMIRO 38496642879
3723610
VMJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
3250970
WEBER COMERCIO E SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA ME
1447210
WELITON RIBEIRO DOS SANTOS 42566227802
3723310
São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020.
Celso Henrique Fazan Branco
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz

