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Aumento do número de leitos foi decisivo 
para manter região na Fase Laranja

Com isso, continua o mini-lockdown de domingo a terça-feira e a abertura das atividades comerciais de quarta a sábado, por seis horas diárias.   Pág. A3

PLANO SÃO PAULO

O decreto municipal 18.636/2020 determinou fechamento do setor como forma de combater a proliferação 
de contágio da Covid-19 na cidade. Pedido de reconsideração ao STF ainda não foi apreciado. Pág. A3

Maior incidência de Covid-19 está no bairro Gonzaga de Campos
O cálculo divide o número de casos pela quantidade de moradores do bairro e multiplica por 100 mil. Bairro apresentou 2.014,7 casos a cada 100 mil habitantes.  Pág. A5

APAS recorre ao STF, mas supermercados 
devem fechar em Rio Preto

FINAL DE SEMANA

Pág. A5

Divulgação

Edição virtual do 
Rio Preto Country 
Bulls será hoje a 
partir das 16h

No total, desde o início da 
pandemia, Rio Preto tem 7.166 
casos da doença, com 197 
mortes e 4.321 pacientes re-
cuperados. Os profissionais da 
saúde são 1.074 casos.Pág. A5

Saúde divulga 357 
novos casos de 

Covid-19, dez óbitos 
e 26 curados Sérgio SAMPAIO

Lei Seca continua neste final de semana 
e vale até as 6h de segunda, 27

Pág. A4Policiais do Baep encontraram o local do cativeiro do caminhoneiro

Secretário de 
Comunicação 

Mário Soler pede 
exoneração

No pedido de exoneração apre-
sentado ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB), ontem, Soler ale-
ga motivos pessoais. Pág. A3

Divulgação SMCS

Divulgação

RioPretoPrev faz 
audiência virtual 

de prestação
 de contas

Pág. A3

O novo decreto também 
proíbe o funcionamento de 
centros de ginástica, comércio 
ambulante, estabelecimentos 
religiosos e qualquer outra ati-
vidade ou locais que possam 
ter aglomerações.      Pág. A3

Após recomendação 
do MP, Potirendaba 

fecha salões de 
beleza e academias 

O grupo, com dois adultos 
e um adolescente, confessou 
o crime. Com eles, os policiais 
apreenderam o celular da víti-
ma e um revólver calibre 38. O 
caminhão ainda não foi recu-
perado.                    Pág. A5

Grupo que 
sequestrou 

caminhoneiro é 
preso pelo Baep
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PANDEMIA 

Doria prorroga quarentena até 
10 de agosto em São Paulo

O governador João 
Doria (PSDB) anunciou 
nesta sexta-feira (24) a 
prorrogação, pela oita-
va vez, da quarentena 
para o combate à proli-
feração do coronavírus 
(Covid-19), que agora 
vai até o dia 10 de 
agosto.

O governador salien-
tou que essa prorroga-
ção da quarentena vale 
para os 645 municí-

pios do Estado.

Rio Preto – O pre-
feito Edinho Araújo 
(MDB), seguindo os 
critérios adotados até 
no momento no que 
diz respeito às normas 
estaduais no combate 
a Covid-19, também 
prorrogou mais uma 
vez a quarentena na 
cidade. O decreto mu-
nicipal será publicado 
no Diário Oficial (Jornal 
DHoje) neste sábado 
(25).

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

OPORTUNIDADES
Fórmula 1 cancela GP do Brasil

Os organizadores da Fór-
mula 1 anunciaram nesta sex-
ta-feira (24) o cancelamento 
do Grande Prêmio do Brasil 
em 2020 devido a pandemia 
do coronavírus. É a primeira 
vez desde 1973 que o país 
ficará sem receber a prova. 
Além do Brasil, os GPs do 
Canadá, Estados Unidos e 
México também não serão 
realizados.

Para substituir as corridas 
no continente americano, a 
F1 anunciou mais três corri-
das na Europa: Portimão (GP 
de Portugal que volta ao ca-
lendário depois de 24 anos), 
Nürburgring (GP da Alemanha) 
e Ímola (GP da Itália, o tercei-
ro na temporada).

A tendência é que o Brasil 
volte a receber um Grande 
Prêmio em 2021, porém não 
há garantia de que seja em 

Interlagos. O contrato com 
São Paulo termina neste ano 
e ainda não foi renovado. Pa-
ralelamente, o Rio de Janeiro 
se apesenta como candidato 
para receber a prova, mas as 
obras ainda do autódromo ain-
da não começaram. A capital 
paulista tem recebido os GPs 
no Brasil desde de 1990 e em 
seis oportunidades viu título 
ser decidido no país: Fernando 
Alonso (2005 e 2006), Kimi 

Raikkonen (2007),  Lewis Ha-
milton (2008), Jenson Button 
(2009) e Sebastian Vettel 
(2012).

Com três etapas realizadas 
Lewis Hamilton lidera a com-
petição com 63 pontos e duas 
vitórias na temporada. Vallteri 
Bottas aparece em segundo 
com 58 pontos e com uma 
vitória. O próximo GP será 
o circuito de Silvestone na 
Inglaterra no dia 2 de agosto.

Da REDAÇÃO

FORMULA 1

LAT Images

Canadá, Estados Unidos e México também não receberão a categoria

Balcão de Empregos oferece 515 vagas

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
quinta-feira (23) está ofere-
cendo 515 vagas de trabalho. 
Entre elas: consultor de vendas 
(20), operador de caixa (20), 
açougueiro (11), repositor (14), 
operador de empilhadeira (10), 
florista (10), fotógrafo comer-
cial (10), ajudante de depósito 
(10), confeiteiro (10), insta-
lador de cortinas (10), entre 
outros.

Embora o atendimento pre-
sencial no Poupatempo e na 
Prefeitura Regional Norte te-
nham sido suspensos, o Balcão 
de Empregos da Prefeitura de 
Rio Preto continua funcionan-
do. Os interessados podem se 
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempre-
gos. Por ele, os trabalhadores 
podem enviar currículos e se 
candidatar às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades.

Da REDAÇÃO

Na coletiva desta 
sexta-feira, nenhuma 
região do estado foi 
rebaixada de fase no 
Plano São Paulo

Divulgação

Cadastros devem ser feitos pelo site do Balcão de Empregos

Divulgação

CENTRO
Fonte da praça Rui Barbosa 

passará por reforma

A Empresa Municipal de 
Urbanismo (Emurb) realizou 
na tarde desta quinta-feira, 
23, pregão presencial para 
contratar a empresa que fará 
manutenção, limpeza e con-
servação da água da fonte 
instalada na praça Rui Barbo-
sa, no Calçadão de Rio Preto.

A empresa vencedora foi 
a Maria Lorena da Cruz Rodri-
gues, que apresentou proposta 

no valor anual de contrato de 
R$ 29.892,00. O processo 
segue agora para fase de 
homologação e assinatura de 
contrato. De acordo com o 
contrato, caberá à empresa o 
custeio de todos os materiais 
necessários para a limpeza e a 
manutenção da fonte.

O serviço terá início em 
agosto e deve ser concluído 
até o fim de novembro, para 
que a fonte volte a funcionar 
antes do período de compras 
do fim do ano.

Da REDAÇÃO

Divulgação

 ARTIGO

Ricardo VIVEIROS

FRÁGIL DEMOCRACIA
Quem assistiu a “Ópera dos 

Três Vinténs”, de Bertold Brecht e 
Kurt Weill, pode traçar um parale-
lo da “República de Weimar”, na 
Alemanha dos anos 1920, com 
a atual democracia brasileira. 
Ambas frágeis e dominadas por 
grupos rebeldes. Na Alemanha 
havia os monarquistas, os na-
cionalistas, os comunistas, os 
democratas e os oportunistas 
de plantão que, aproveitando 
a efervescência causada pelos 
demais, corrompiam o país que 
contrastava a miséria de muitos 
com a riqueza de poucos.

No Brasil temos, há décadas, 
uma sociedade que se frustra 
eleições após eleições. Nada 
pior que desesperança para dar 
espaço aos radicais, de qualquer 
ideologia, como também aos 
oportunistas. Desde a República, 
faz 130 anos, ironicamente o 
que menos tivemos foram gover-
nantes republicanos. Decepções 
com “salvadores da Pátria” foram 
sucessivas: Getúlio; Jânio; Collor; 
Lula.

Quanta esperança frustrada. 
Reformas sempre prometidas fo-
ram sempre postergadas. Quantas 
justas expectativas jamais acon-
teceram de modo pleno. O que 

tivemos? Corrupção, desmando, 
fisiologismo, insegurança política 
e social. Muitos problemas que 
impediram o desenvolvimento.

Jair Bolsonaro foi a mais re-
cente esperança para gerações 
de brasileiros que desconhecem a 
plena democracia. Porque quan-
do faltam direitos básicos, mesmo 
com liberdade, inexiste legítimo 
estado democrático. Impedir 
corrupção, embora relevante, não 
é o único dever do presidente, 
mesmo que seus antecessores 
não o tenham cumprido. E de-
mais compromissos? Cultura, 
por exemplo, ainda não mereceu 
deste governo o cuidado que exi-

ge como garantia de liberdade e 
progresso.

O novo “salvador da Pátria” 
usa slogans semelhantes aos do 
Nazismo: Deutschland über alles, 
(“Alemanha acima de tudo”). Ou 
ainda, como disse Adolf Hitler no 
livro Minha Luta: “O que a maioria 
quer é a vitória dos mais fortes e 
o aniquilamento ou a captação 
incondicional dos mais fracos”, 
que Bolsonaro repete: “Vamos 
fazer o Brasil para as maiorias; 
as minorias têm que se curvar 
às maiorias. As leis devem existir 
para defender as maiorias; as 
minorias se adequam ou simples-
mente desaparecem…”.

Não podemos deixar o Brasil 
cair no obscuro radicalismo, seja 
de qual ideologia for. O presidente 
parece buscar saída honrosa para 
se livrar de um desafio para o qual 
descobriu não estar preparado. 
Faz oposição a si mesmo, busca 
ser vítima de impeachment para 
deixar o poder como “herói”. 
Quem sabe tenha plano para ser 
o “Jânio que deu certo”? Sair 
para voltar nos braços do povo, 
realizar o sonho de ser “dono” 
do País. Governar sem os demais 
poderes que não respeita, pois 
apoia manifestações contra eles 
ao arrepio da Constituição.

No Brasil, as consequências 

da Covid-19 somam-se às crises 
política e econômica em um país 
dividido: os contra, os a favor e os 
oportunistas. Exatamente como 
na frágil democracia alemã da 
República de Weimar que, regis-
tra a História, não acabou bem. 
Queremos um País com paz, 
união, respeito e trabalho. Como 
disse o saudoso publicitário, Car-
lito Maia: “Nós não precisamos 
de muitas coisas, só uns dos 
outros. Acordem e progresso!”

*Ricardo Viveiros, jorna-
lista e escritor, é autor, entre 
outros, dos livros: “A vila que 
descobriu o Brasil”, “Justiça 
seja feita”, “Educação S/A”.

Divulgação SMCS
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Surpresa
A saída do secretário de Comunicação, Mário Soler (foto), 

causou surpresa no meio jornalístico. No pedido de exoneração 
apresentado ao prefeito Edinho Araújo (MDB), ontem, Soler 
alega motivos pessoais. O jornalista estava no cargo desde o 
começo do governo, desde então, inovou as ferramentas de 
comunicação pública, criou a Ouvidoria Geral online do muni-
cípio e o novo Portal da Prefeitura. “Sempre fiel e amigo leal, 
novas caminhadas surgirão” disse o prefeito. Fica a pergunta: 
Soler não estaria se desligando para atuar na campanha 
eleitoral? Assume a pasta Josiane Amoriele.

Gangorra
O fato de Rio Preto per-

manecer na fase laranja não 
é notícia para se comemorar. 
Com 7.166 casos confirma-
dos e 197 mortes por co-
vid-19, até ontem, a meta do 
governo local é avançar para 
a fase amarela, que permite 
a reabertura de novas ativida-
des econômicas. O número de 
casos de contaminados está 
elevado, num efeito gangorra, 
sempre num patamar muito 
elevado. Depende da ajuda 
da população, neste fim de 
semana, para progredir. “Fi-
que em casa e não formem 
grupinhos”, pede o secretário 
da Saúde, Aldenis Borim. 

Fumaça
Nos últimos dias nuvens de fumaça têm atingido Rio 

Preto e devido à baixa umidade, pode provocar doenças 
respiratórias em pessoas alérgicas. Marco Rillo (PSOL), 
que também é defensor do meio ambiente, disse que 
fazendeiros da região colocam fogo nas pastagens para o 
capim nascer mais vistoso. É uma cultura antiga, que não 
acaba nunca no país. O fogo empobrece o solo ao matar 
os micro-organismos que ficam na superfície da terra. 
Aliás, o fogo está por todos os lados, como no Pantanal 
e na Amazônia. Os crimes ambientais se repetem todo o 
ano e a impunidade prevalece.

Barreira  
Marco Rillo (PSOL), autor 

da denúncia contra Ander-
son Branco (PL), classificou 
a Câmara como um corpo 
que não tem jeito. Segundo 
ele, existe uma solidarieda-
de entre vereadores que cria 
uma barreira intransponível 
para não punir quem comete 
malfeitos. Rillo reiterou que 
Branco usou o microfone 
aberto para atrapalhar a fala 
do vereador Renato Pupo 
(PSDB). “A decisão já era 
esperada e não tem como 
punir o mau elemento”, 
frisou. Lembrou ainda que 
sessão remota já é compli-
cada e com interferência fica 
insuportável.

Sala virtual
A Executiva do MDB pro-

move hoje, a partir das 10h, 
sala virtual com o intuito de 
orientar os pré-candidatos 
a vereador a usarem a rede 
social na campanha eleito-
ral. Como o corpo a corpo 
está vetado por causa do 
vírus, o presidente da sigla, 
Pedro Nímer, disse que a 
rede social será importante 
para o candidato abordar 
o eleitor. Sobre a chapa 
de pré-candidatos, Nímer 
diz que, por enquanto, só 
estão definidos os quatro 
vereadores que disputarão 
a reeleição: Jean Charles, 
Cláudia Giuli, Celso Peixão 
e Jean Dornelas. 

Encalhado
A mando do presidente 

Jair Bolsonaro (sem partido) 
foram produzidos mais de 4 
milhões de comprimidos de 
cloroquina, pelo laboratório 
do Exército, com o objetivo 
de tratar pacientes com 
covid-19, a um custo de R$ 
1,5 milhão. O medicamen-
to, destinado ao tratamento 
de malária, já vinha sendo 
rechaçado por cientistas 
pela sua ineficácia no com-
bate ao novo coronavírus. 
O Ministério da Saúde, en-
tretanto, não sabe o que 
fazer com os 3 milhões de 
comprimidos doados pelo 
presidente Donald Trump. 
É presente de grego!  

Amarguradas
Anderson Branco (PL) 

disse que já esperava que a 
denúncia por quebra de de-
coro parlamentar, apresen-
tada ao Conselho de Ética 
contra ele, seria arquivada. 
“Foi uma acusação que, não 
tinha prova, desnecessá-
ria”, diz. Diante da decisão 
dos membros do Conselho, 
Branco disse que está sen-
do perseguido por pessoas 
“amarguradas”, sem suces-
so na política, que fazem 
palanque para perseguir os 
adversários. Acrescentando, 
o vereador Branco disse 
ainda que, quanto mais bate 
nele, mais ele cresce traba-
lhando para a população.

Sem vaidade
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, revelou que 
está em tratativas com cin-
co partidos, a fim de firmar 
alianças para fortalecer a 
pré-candidatura de Rogério 
Vinicius. Feliciano não quis 
declinar o nome, porém, 
sinalizou que a chapa po-
derá ter uma pré-candidata 
a vice. “Acredito que iremos 
avançar com a vice, mas 
teremos que apresentá-la 
à Executiva Estadual do 
partido”, diz. Diante do qua-
dro, Feliciano destaca ainda 
que as parcerias têm de 
acontecer de forma natural, 
descartando os vaidosos e 
oportunistas.

O governo de São Paulo fez, 
nesta sexta-feira (24), a oitava 
avaliação das regiões do Esta-
do e divulgou a classificação 
por fase em cada uma delas, 
tendo como base o quadro do 
avanço da Covid-19 e as taxas 
hospitalares no Estado.

Rio Preto e a região se man-
tiveram por mais uma semana 
na fase Laranja, mas desta vez 
por pouco não foi rebaixada 
para a fase Vermelha, que 
é a mais restritiva do Plano 
São Paulo na qual somente 
os serviços essenciais podem 
funcionar.

Segundo Marco Vinholi, 
secretário de Desenvolvimen-
to Regional, a Região de Rio 
Preto, nesta oitava avaliação, 
registrou 79% de leitos ocupa-
dos. Porém, ele salientou que 
com o aumento dos leitos que 
estão sendo providenciados, 
este índice deve ter uma que-
da nos próximos dias. “Temos 
programação para que essa 

capacidade hospitalar possa 
subir e abaixar este índice da 
região” salientou Vinholi.

Balanço do Estado – Neste 
novo faseamento, houve uma 
grande melhora em todo o 
interior do Estado, onde três 
regiões avançaram de fase, 
sendo que duas saíram da fase 
Vermelha para a Laranja são 
elas Araçatuba, que reduziu a 
ocupação de leitos para 67,3%, 
e Campinas que também tem a 
ocupação em 78,3%. Por sua 
vez, a região de Araraquara 
saiu da fase Laranja e foi para 
a Amarela, que amplia a libe-
ração de mais três segmentos: 
bares e restaurantes, salões de 
beleza, barbearias e academias.

As demais regiões se man-
têm estagnadas nas mesmas 
posições. Com essa nova ava-
liação apenas três regiões 
continuam na fase Vermelha: 
Ribeirão Preto, Franca e Pira-
cicaba.

Rio Preto – Com a manu-
tenção de Rio Preto na fase 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Região de Rio Preto escapa por 
pouco de ir para fase Vermelha, 
com 79% dos leitos ocupados

PLANO SÃO PAULO

Comércio da cidade continua seguindo o regramento atual

Sérgio SAMPAIO

DECRETO

AUDIÊNCIA
Prestação de contas 

da RioPretoPrev 
aconteceu de
forma virtual

A Rio PretoPrev, instituto 
próprio de previdência dos ser-
vidores municipais de Rio Preto, 
realizou na quinta-feira (23) 
audiência pública de prestação 
de contas relativas ao exercício 
de 2019.

Por conta da pandemia do 
Covid-19 e com a proibição 
da realização de atividades em 
grupo, a audiência foi virtual por 
meio da página da autarquia 
no Facebook e do seu canal do 
Youtube.

Durante quase duas horas, 
foram debatidos e apresentados 
na audiência os dados cons-
tantes do relatório de gestão 

administrativa, o resultado da 
politica de investimentos e a 
evolução da situação atuarial 
da autarquia.

Participação – As pessoas 
puderam encaminhar perguntas 
via e-mail e pelos chats das pá-
ginas do Facebook e do Youtube, 
que foram respondidas pelos 
gestores da RioPretoPrev.

Gestores de outras autar-
quias duas paulistas Guarulhos 
e Indaiatuba e uma do Pernam-
buco, Soledade acompanharam 
e prestigiaram a audiência.

Público – cerca de 500 pes-
soas já visualizaram a audiência 
que continua disponível nas 
redes da autarquia.

Sérgio SAMPAIO

Supermercados e hipermercados desta vez 
devem ficar fechados sábado e domingo

Os supermercados de hi-
permercados de Rio Preto 
ficarão fechados neste sábado 
(25) e domingo (26) cumprin-
do a determinação do decreto 
municipal 18.636/2020, que 
determinou esse regramento 
como forma de combater a 
proliferação de contágio da 
Covid-19 na cidade.

A decisão de fechar estes 
estabelecimentos aos finais de 
semana foi tomada na semana 
passada pelo Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
como estratégia de combater 
as aglomerações registradas 

nestes locais.
Delivery – Nestes dois dias, 

os supermercados e hipermer-
cados poderão ter o atendimen-
to delivery – sendo proibido o 
serviço de drive-thru.

Briga na justiça – A Pre-
feitura de Rio Preto e a APAS 
(Associação Paulista de Su-
permercados) vem travando 
uma briga judicial. Em primeira 
instância, a Prefeitura levou a 
melhor. Com isso, no último 
sábado (18), os supermercados 
ficaram fechados. No mesmo 
dia, a APAS conseguiu um limi-
nar no TJ (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo) e 

com isso os estabelecimentos 
abriram no domingo (19). Por 
último, na quinta-feira (23), a 
disputa teve uma decisão ddo 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
na qual o presidente da corte, 
Dias Toffoli, cassou a liminar da 
APAS e com isso o decreto mu-
nicipal volta a vigorar. Na sexta 
(24), a APAS fez uma petição a 
Toffoli, pedindo reconsideração 
da decisão, mas até o fecha-
mento dessa edição, o ministro 
presidente não se posicionou.

O decreto tem validade até 
o próximo dia 30 de julho, com 
isso a proibição aconteceria 
apenas mais este final de se-
mana.

Sérgio SAMPAIOSérgio SAMPAIO

REGIÃO    

Potirendaba acata 
recomendação do MP e fecha 
salões de beleza e academias

O prefeito de Potirendaba, 
Flávio Daniel Alves (PSD), aca-
tou pedido feito pelo Ministério 
Público e alterou o teor do 
decreto que flexibilizou as ativi-
dades comerciais do município.

O novo decreto, de número 
3.225/2020, altera o decreto 
3.224/2020 e em seu artigo 
2º atende a recomendação da 
justiça e proíbe o funcionamen-
to de alguns setores da econo-
mia, que não podem funcionar 
enquanto a região de Rio Preto 
estiver na fase Laranja do Plano 
São Paulo.

Com isso, ficam proibidos de 
funcionar a partir deste sábado 
(25) em Potirendaba, até o 
próximo dia 09 de agosto, os 

salões de beleza, barbearias e 
academias. No mesmo artigo 
do novo decreto, a proibição 
se estende para centros de 
ginástica, comércio ambulante, 
estabelecimentos religiosos 
e qualquer outra atividade ou 
locais que possam ter aglome-
rações.

No novo regramento, as 
demais atividades que não são 
consideradas essenciais e que 
estão descritas no decreto, 
podem funcionar em horários 
vários e pré-estabelecidos que 
vão das 5h às 22h. Por sua vez, 
os serviços essenciais, como 
hospital, serviços de guincho, 
hotéis e postos de combustí-
veis, com exceção das lojas de 
conveniência, podem funcionar 
24 horas.

Sérgio SAMPAIO

Laranja, continua o atual re-
gramento de funcionamento do 
comércio com mini-lockdown 
de domingo a terça-feira e a 
abertura das atividades comer-

ciais de quarta a sábado, por 
seis horas diárias. Os estabe-
lecimentos comerciais devem 
continuar mantendo somente 
20% de sua capacidade.

Divulgação
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Lei Seca continua neste final de semana e vale 
até às 6 horas da manhã de segunda, 27

Este será o segundo final 
de semana da Lei Seca em Rio 
Preto, que se estende até às 
6 horas da manhã da próxima 
segunda-feira (27). O decreto 
municipal proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas em todos os 
estabelecimentos comerciais 
da cidade.

O decreto 18.636/2020 
definiu também que estes 
estabelecimentos não pode-
rão fazer vendas dentro dos 
horários e dias proibidos, nem 
mesmo pelo sistema delivery 
ou drive-thru.

Fiscalização – A fiscali-
zação será feita pelos fiscais 
da Vigilância Sanitária, com 
o apoio da GCM (Guarda Civil 
Municipal) e da PM (Policia 
Militar), sobretudo aos finais 
de semana.

Denuncias – Denúncias 
sobre o descumprimento da Lei 
Seca podem ser feitas para a 
GCM (Guarda Civil Municipal) 
pelo telefone 153.

O decreto, que tem validade 
inicial até o próximo dia 30 
de julho, só permite a venda 
de bebidas alcoólicas nestes 
estabelecimentos de segunda 
a sexta-feira das 6h às 20h.

Prorrogação – O secretário 
de Saúde, Aldenis Borin, sa-
lientou nesta sexta-feira (24) 
que uma possível prorrogação 
da proibição com um novo 
decreto está sendo analisada, 
mas que ainda não existe nada 
de concreto. O Comitê Gestor 
de Enfrentamento do Coronaví-
rus está analisando o assunto.

Combate às aglomera-
ções – Borin afirmou que a 
Lei Seca que está em vigor na 
cidade desde a semana passa-
da está mostrando resultados 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Sérgio SAMPAIO

Todos estabelecimentos 
comerciais da cidade estão 
proibidos de vender bebi-
das alcoólicas

Homem é internado ao agredir idoso e tentar golpear policiais com enxada

Um homem, de 34 anos, 
agrediu um idoso, de 76 anos, 
resistiu à abordagem da Po-
lícia Militar, tentando agredir 
os policiais com uma enxada 
e acabou sendo internado no 
Hospital Psiquiátrico Bezerra 
de Menezes. O caso aconte-
ceu nesta quinta-feira (23), 
no Jardim Maria Lúcia, em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o homem teria discu-
tido e agredido a vítima com 
um pedaço de pau e uma 
vassoura, atingindo seu rosto. 
A PM foi acionada e enquanto 
conversava com a vítima, o 
agressor foi para a casa dele.

Os policiais, então, foram 
até a residência e o homem 
saiu do imóvel com uma en-

xada e tentou atingi-los. Para 
contê-lo, os policiais efetua-
ram três disparos de balas de 
borracha.

Os dois primeiros disparos 
fizeram com que o agressor ca-
ísse, mas não soltou a enxada, 
se levantou e partiu em direção 
aos policiais. O terceiro não 
acertou o homem. Com o apoio 
de outras equipes policiais, o 
homem foi imobilizado.

Devido ao seu descontrole 
emocional, o agressor foi enca-
minhado ao Hospital Psiquiátri-
co Bezerra de Menezes. A en-
xada foi apreendida e nenhum 
policial ficou ferido. O caso foi 
registrado como lesão corporal, 
resistência e desobediência.

A vítima foi orientada sobre 
o prazo para fazer a represen-
tação criminal e, caso deseje, 
procurar o 4º Distrito Policial.

Tatiana PIRES 

JOSÉ FERNANDO DE BRITO, faleceu 
aos 76 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Alice Sartor de Brito e deixa os 
fi lhos Valdir Donizeti, Jurandir Aparecido, 
Lucelene Ines e Paulo Sergio (falecido). O 
seu sepultamento será no dia 25/07/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA, fale-
ceu aos 62 anos de idade. Era divorciada 
do Sr. João Batista de Paula Correia e deixa 
os fi lhos Brunna de Paula, Wilker de Paula 
e Wilber de Paula. O seu sepultamento será 
no dia 24/07/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

OLAVO ALEXANDRE DA SILVA, faleceu 
aos 80 anos de idade. Era solteiro e deixa 
os filhos Wanderson e Ederson. O seu 
sepultamento será no dia 24/07/2020, às 
16:30, saindo seu féretro do velório São 

  FALECIMENTOS

Baep prende grupo que sequestrou e roubou caminhoneiro

Na manhã desta-quinta-fei-
ra, 24, policiais do Baep (Bata-
lhão de Ações Especiais de Po-
lícia) identificaram e prenderam 
dois adultos e um adolescente 
que confessaram o crime de 
sequestrar um caminhonei-
ro, de 68 anos, e roubar seu 
caminhão. Com o grupo, os 
policiais apreenderam o celular 
da vítima e um revólver calibre 
38. O caminhão ainda não foi 
recuperado.

O crime – Um caminho-
neiro, morador de Catanduva, 
foi sequestrado no quilômetro 
52 da BR-153, em Rio Preto, 
na quarta-feira (24). Ele só foi 
libertado no dia seguinte e teve 
seu caminhão dele foi levado 
pelos criminosos.

O idoso contou à Polícia Civil 

que trabalha com frete de cargas 
há 48 anos e a filha dele cuida 
das contratações. Segundo o 
boletim de ocorrência, na quar-
ta-feira, eles receberam uma 
solicitação para carregar produ-
tos de limpeza de um empresa 
com sede em Rio Preto. Assim 
que chegou na cidade, parou 
o caminhão no acostamento 
da rodovia federal, próximo ao 
posto de combustível Tabocão, 
para tentar localizar a empresa 
na qual faria o carregamento. 
Neste momento, ele foi abor-
dado por um homem armado, 
com um revólver prata, que se 
vestia como gari e usava uma 
máscara preta.

O bandido anunciou o assal-
to, obrigou a vítima a entrar na 
cabine do caminhão e a colocar 
uma camiseta em seu rosto 
para não o visualizar. O idoso, 
mesmo com o rosto tampado, 

Tatiana PIRES ligou o caminhão e foi orienta-
do a acessar uma rua próxima 
e percorrer as vias de um mini 
distrito. Ao receber a ordem de 
parar o veículo, um carro sedan 
de cor escura, se aproximou e 
ele colocado no banco de trás 
do veículo, onde havia outros 
dois criminosos.

O idoso contou que per-
correram um caminho por uns 
25 minutos do local em que o 
caminhão foi estacionado. Ele 
acredita ter sido levado para 
uma chácara e que no local 
havia muitos cachorros. A vítima 
disse que não foi amarrada e 
que a todo momento alguma 
pessoa encostava na porta do 
quarto, em que ele foi colocado, 
e dizia para que ficasse calmo 
porque a intenção era apenas 
de roubar o caminhão.

Em um dos momentos do 
sequestro, a mulher do idoso 
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Policiais do Baep descobriram local que serviu de cativeiro

INVESTIGAÇÃO

GOLPE DA OLX

MARIA LÚCIA

Baep prende jovens com 
tijolos de maconha

Na madrugada desta sexta-
-feira (24), o Baep (Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia) de 
Rio Preto prendeu dois jovens, 
de 18 e 20 anos, e uma jovem, 
de 20 anos, suspeitos de tráfico 
de drogas. Os homens foram 
presos na vicinal que liga Rio 
Preto a Talhados, avenida Miguel 
Neves de Azevedo, e a mulher na 
casa dela, no bairro Lealdade. 
Foram apreendidos quatro tijolos 
e um pedaço grande de maco-
nha, totalizando pouco mais de 
3 quilos.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a PM fazia patrulhamento 
de rotina pela vicinal quando 
se deparou com os jovens de 
moto em atitude suspeita. Ao 
tentar abordá-los, eles fugiram, 
mas foram detidos em frente a 

uma igreja. Assim que a moto 
parou, o garupa, de 20 anos, 
saiu correndo, mas tropeçou e 
caiu. Enquanto corria, ele tentou 
se livrar de um objeto, que a 
polícia encontrou e constatou ser 
um tijolo de maconha. Já com 
o motociclista foi encontrado 
apenas R$ 50.

O jovem 20 de anos alegou 
aos policiais que a droga não 
era dele e que iria entregar a 
uma amiga, na casa dela. A PM 
seguiu até o endereço indicado, 
ao chegar à residência, avistou 
a jovem com uma mochila na 
mão, na varanda da casa. Na 
mochila havia mais três tijolos 
de maconha.

A jovem confirmou que é 
amiga dos rapazes e disse que 
eles pediram para que ela guar-
dasse a mochila e alegou que 
não sabia o que tinha dentro.

Tatiana PIRES 

TRÁFICO

João Batista para o mesmo cemitério.

MARCOS VIEIRA DOS SANTOS, fale-
ceu aos 47 anos de idade. Era solteiro. O 
seu sepultamento será no dia 24/07/2020, 
às 14:00, saindo seu féretro do velório Ercí-
lia para o cemitério São José do Rio Preto.

MARIA BARBOSA GARCIA, faleceu 
aos 82 anos de idade. Era viúva do Sr. 
João Garcia e deixa os fi lhos João Carlos, 
Sonia de Fátima, Vamberto Wagner, Su-
zana, Simone, Ocimar (falecido) e Silvia 
Regina (falecida). O seu sepultamento será 
no dia 24/07/2020, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Jales para 
o mesmo cemitério.

JOSÉ CARLOS CONSTANTINO, faleceu 
aos 79 anos de idade. Era divorciado da 
Sra. Magnolia Machado. O seu sepulta-
mento será no dia 24/07/2020, às 10:00, 
saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

positivos no que diz respeito ao 
combate das aglomerações. O 
objetivo é reduzir o contágio da 
Covid-19, que está em uma 
crescente em Rio Preto. Na 
visão dele melhorou muito, 
acabando com as aglomerações 
que estavam acontecendo nos 
postos de combustível e bares 
da cidade. “O nosso problema 
é as aglomerações”, salientou o 
secretário que afirmou que com 
o decreto 18.636/2020 à situa-
ção foi amenizada e em muitos 
casos acabou por completo.

telefonou e os bandidos en-
tregaram o celular para que 
ele falasse com ela, mas que 
não mencionasse o que estava 
acontecendo. Depois, um dos 
bandidos lhe disse que o leva-
riam aonde estava o caminhão 
porque “não tinha dado certo” 
o que eles haviam planejado.

Os bandidos colocaram a 
vítima novamente em um carro, 
com a cabeça coberta com a 
camiseta. Eles percorreram uma 
estrada com muitos buracos por 
cerca de 40 minutos, até que 
o idoso foi liberado e orientado 
que não olhasse para trás. Os 
criminosos informaram que o 
caminhão estava estacionado 
em um posto próximo à região 
da zona da cidade. A caminho-
neiro percorreu as proximidades 
à pé, parou em dois postos de 
combustíveis, mas não encon-
trou o veículo.

Casal perde R$ 5 mil em falso 
anúncio de venda de caminhão

Uma vendedora de 28 anos 
e o marido, um serralheiro, de 
30 anos, foram vítimas de um 
golpe que gerou prejuízo de R$ 
5 mil na tentativa de comprar 
um caminhão anunciado, no 
site OLX, bem abaixo do valor 
de mercado. o caso registrado 
como estelionato correu nesta 
quinta-feira (23) em Rio Preto.

O boletim de ocorrência foi 
registrado pela vendedora, que 
contou que o pai dela havia vis-
to o anúncio, no site OLX, de um 
caminhão, no valor de R$ 31 
mil. E, quando o pai dela ligou 
para o telefone, o homem que 
atendeu, com o nome diferente 
do que estava no anúncio, disse 
que havia recebido o caminhão 
como pagamento de uma dívi-
da. Esse homem informou que 

o caminhão estava em uma em-
presa e que os interessados na 
compra poderiam ver o veículo 
e, para isso, bastava procurar 
um “compadre” dele.

Na terça-feira, a vendedo-
ra, acompanhada do marido, 
foi até a empresa ver o cami-
nhão. Interessado no veículo, 
o serralheiro comentou com o 
funcionário da empresa que lhe 
atendeu que o valor de R$ 31 
mil era um preço muito bom. 
Neste momento, o funcionário 
da empresa estranhou e disse 
que o valor anunciado para a 
venda do caminhão era de R$ 
45 mil.

Ainda de acordo com o 
boletim de ocorrência, o ser-
ralheiro havia negociado com 
o suposto vendedor que, como 
não tinha todo o valor que ele 
pedia pelo caminhão, de R$ 31 

Tatiana PIRES mil, faria um depósito de R$ 
5 mil e entregaria uma moto, 
avaliada em R$ 14 mil, como 
parte do pagamento. O restante 
seria pago em 10 dias após a 
compra do caminhão. Acertado 
assim, a mulher do serralheiro 

enviou para o golpista cópias 
de seus documentos pessoais, 
como CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), comprovante 
de residência, preenchimento 
do recibo do caminhão, além 
de fotos da moto.
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Pandemia em Rio Preto está 
na fase Laranja e tem grandes 

chances de regressão para fase 
Vermelha! E isso depende da 

participação populacional em geral

Apelo desta coluna para manter o isolamento social, 
usar máscara, álcool em gel e, se possível, ficar em 
casa, para que continue na fase Laranja. Evitando-se um 
retrocesso de fase, o que obrigaria a funcionar apenas os 
serviços essenciais.

Infectar-se com o coronavírus não é um resfriado 
comum. Existem febres altas, dores de garganta e um 
aperto no peito a tal ponto que parece que a vida está 
indo embora e o pior está lá: é necessária ressuscitação.

Fala-se de ventilação, mas NÃO é uma máscara de 
oxigênio colocada na boca e no nariz enquanto você 
consegue pensar na vida!

Pelas razões seguintes, esta coluna fará um apelo cor-
dial ao senso comum das pessoas que aceitaram a falta 
de confinamento como se a pandemia tivesse terminado 
e como se tivéssemos voltado à normalidade antes do 
início desta crise.

A ventilação invasiva para a Covid-19  é a intubação, 
que é feita sob anestesia geral e que consiste em perma-
necer por pelo menos duas a três semanas sem se mover, 
geralmente de bruços (posição prona) com um tubo na 
boca até a traqueia, o que permite respirar no ritmo da 
máquina à qual está conectada.

Não se pode falar, comer ou fazer qualquer coisa natu-
ralmente, porque o desconforto e a dor que sente exigem 
a administração de sedativos e analgésicos para garantir 
a tolerância ao tubo.

Durante o tempo em que o paciente precisar que a 
máquina respire, estará em coma induzido, ou seja, em 
coma artificial.

Em 20 dias com este tratamento, um paciente jovem 
terá uma perda de massa muscular de 40% e a reedu-
cação subsequente será de seis a 12 meses, associada 
a trauma grave na boca ou nas cordas vocais. É por esse 
motivo que os idosos ou pessoas frágeis em sua saúde 
não perduram.

A pandemia terminará e poderemos voltar ao normal 
quando a vacina tiver sucesso nos testes e for liberada 
sua aplicação em massa para a população, nunca antes!

Espalhe esta matéria, solicite a íntegra por meio do 
Instagram @saudefisiodhoje , coloque em sua página de 
redes sociais ! Vamos ajudar os rio-pretenses e região a 
superar o pico da Covid-19.

Relato da rio-pretense Erica silva, profissional do cabelo 
e maquiagem:

“Estamos passando por uma pandemia muito séria, na 
qual a conscientização está chegando a toda população. 
Sabemos que é uma pandemia e todos estão propensos a 
adquirir, absolutamente ninguém será poupado se ocorrer 
à contaminação por Coronavírus. Porém, o que vejo são 
pessoas despreparadas para essa situação gravíssima, 
ainda vejo pessoas sem usar máscaras, sem usar o álco-
ol em gel. Esse é o porquê estamos passando por esta 
fase que se agravou. Porque as pessoas não respeitam 
as regras, cada um fazendo sua parte para que todos 
tenham uma vida com saúde e voltemos à nossa rotina 
de trabalho e vida normal. Meu apelo para que tomem 
mais precauções e cuidemos uns dos outros”

Gratidão desta coluna a rio-pretenses Erica Silva pelo 
depoimento.

Dra Silvia Batista
Fisioterapeuta e educadora física.
@silviabatistafisiodancer
Email: silviafisioterapia@icloud.com

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Rio Preto possui 7,1 mil 
contaminados por Covid-19 e 

4,3 mil pessoas curadas
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto atualizou nesta sexta-feira 
(24) os dados de coronavírus 
no município. Foram 357 ca-
sos confirmados, sendo que 
20 ocorrem em profissionais 
de saúde. No total, são 7.166 
casos desde o início da pande-
mia, sendo que em profissionais 
da saúde foram 1.074 casos, 
equivalente a 15% dos casos. 
O coeficiente de incidência é 
de 1.555 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Também foram contabiliza-
dos 10 óbitos nesta sexta-fei-
ra, totalizando 197 mortes. O 
índice de letalidade segue em 
2,7%, abaixo das médias de 
São Paulo (4,6%), Brasil (3,7%) 
e do mundo (4,1%). A Saúde 
também divulgou que a obesi-
dade e a imunodepressão são 
as principais comorbidades das 
vítimas de 20 a 59 anos. Já nos 
maiores de 60 anos, a diabetes 
e a cardiopatia passam a ser as 
comorbidades mais comuns nos 
pacientes.

Rio Preto ainda registrou 26 
pacientes recuperados, totali-

zando 4.321 pacientes recupe-
rados. A cidade também atingiu 
a marca de 29.313 testes reali-
zados, sendo que 22.147 foram 
negativos.

Com relação ao número de 
internados por síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG), houve 
uma queda no índice. Atualmen-
te são 294 pacientes internados, 

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A cidade ainda mantém um índice de letalidade de 2,7%, média menor do que a estadual

sendo 122 em UTI e enfermaria 
172. Destes casos, 156 interna-
dos foram diagnosticados com 
Covid-19, sendo que 80 estão 
em UTI (equivalente a 65% dos 
casos) e 76 na enfermaria.

Ocupação
A Santa Casa divulgou um 

boletim nesta sexta-feira (24) 

informando que atingiu a ca-
pacidade máxima dos leitos de 
enfermaria para Covid-19. O 
hospital conta com 45 leitos 
nesta área, mas há 48 pacientes 
internados. Já nas UTIs são 36 
leitos disponíveis, sendo que 34 
estão ocupados. No total há 82 
pacientes internados na institui-
ção com SRAG.
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CONTAMINAÇÃO
Anvisa proíbe venda 

sem receita de 
cloroquina e ivermectina

Foram publicadas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) as regras que 
proíbem a venda sem receita de 
medicamentos como cloroquina, 
hidroxicloroquina, nitazoxanida 
e ivermectina. As orientações 
estão na Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) 405/2020, 
publicadas ontem,23, no Diário 
Oficial da União. De acordo 
com a agência, a lista poderá 
ser revista a qualquer momento 
para a inclusão de novos medi-
camentos, caso seja necessário.

Ainda segundo a Anvisa, o 
objetivo da norma é impedir 
a compra indiscriminada de 
medicamentos que têm sido 
amplamente divulgados como 
potencialmente benéficos no 
combate à infecção pelo novo 
coronavírus, embora ainda não 
existam estudos conclusivos so-
bre o uso desses fármacos para 
o tratamento da doença.

A medida visa também man-
ter os estoques destinados aos 
pacientes que já têm indicação 
médica para uso desses produ-
tos, uma vez que os medica-
mentos que constam na reso-
lução também são usados no 
tratamento de outras doenças, 
como a malária (cloroquina e 
hidroxicloroquina); artrite reu-

matoide, lúpus e outras (hidroxi-
cloroquina); doenças parasitárias 
(nitazoxanida) e tratamento de 
infecções parasitárias (ivermec-
tina).

Compra
A compra desses produtos 

em farmácias e drogarias será 
permitida apenas mediante 
apresentação da receita médica 
em duas vias. Cada receita terá 
validade de 30 dias, a partir 
da data de emissão, e pode-
rá ser utilizada somente uma 
vez. A resolução será revogada 
automaticamente a partir do 
reconhecimento, pelo Ministério 
da Saúde, de que não mais se 
configura a situação de Emer-
gência em Saúde Pública de 
Importância Nacional.

Farmácias e 
drogarias
Conforme previsto na reso-

lução, todos os medicamentos 
que contenham as substâncias 
listadas na norma estão sujeitos 
aos procedimentos de escritu-
ração no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos 
Controlados (SNGPC). A escritu-
ração dos medicamentos à base 
de hidroxicloroquina, cloroquina 
e nitazoxanida já era obrigatória 
desde a inclusão dessas subs-
tâncias nas listas de controle da 
Portaria 344/1998.

Agência BRASIL

EDIÇÃO SOLIDÁRIA

Gonzaga de Campos tem a 
maior incidência de casos 
de Covid-19 em Rio Preto

A Secretária de Saúde di-
vulgou nesta sexta-feira (24) o 
coeficiente de incidência de Co-
vid-19 por bairros e regiões em 
São José do Rio Preto. O cálculo 
divide o número de casos pela 
quantidade de moradores do 
bairro e multiplica por 100 mil, 
número utilizado como base. 
O Gonzaga de Campos teve a 
maior incidência apresentada 
na cidade, com 2.014,7 casos 
a cada 100 mil habitantes da-
quele local. Vale ressaltar que os 
dados foram feitos levando em 
conta somente os números até 
o dia 15 de julho.

Na sequência aparecem 
Estoril (1.158 casos/100 mil 
habitantes), Vila Elvira (1.152,7 
casos/100 mil), São Francis-
co (1.149,1/100 mil), Solo 
Sagrado (911,6/100 mil) e 
Jaguaré (1.010,1/100 mil). En-
tre os que tiveram os menores 
índices destacam-se Talhado 
(92,6/100mil), Lealdade e Ami-
zade (370,9/100mil) e Enge-
nheiro Schmitt (432,7/100 mil).

Os dados apresentados tam-
bém mostram a situação por 
região na cidade.A região da 
Cidade das Crianças, que com-
preende os bairros Eldorado, 
Gabriela, Gonzaga Campos e Ve-

torazzo, teve o maior índice com 
uma média de 1.199,85 casos 
a cada 100 mil habitantes. A 
região do HB (Cidade Jardim, Es-
toril e São Franciso) aparece na 
sequência com 987,8/100 mil, 
seguido pela região central (Cen-
tro, Anchieta, Jardim Americano, 
Parque Industrial e Vila Elvira) 
com 960,2/100 mil. Excluindo a 
região de Talhado e Engenheiro 
Schimitt, o CEU (Nova Esperan-
ça, Parque Cidadania, Renascer 
e Santo Antônio) teve o menor 
coeficiente com 597,4/100 mil.

Na trave
O secretário de saúde Aldenis 

Borin, afirmou durante a live que 
Rio Preto escapou por pouco de 
cair para a fase vermelha do Pla-
no São Paulo nesta sexta-feira 
(24). “A taxa de ocupação de 
leitos é o que tem feito a gente 
bater na trave. Por essa razão 
nós abrimos 40 novos leitos de 
suporte respiratórios, tanto em 
Jaci quanto na UPA Jaguaré”, 
afirmou.

De acordo com Borin, ainda 
há a possibilidade de expandir 
ainda mais o número de leitos 
se for necessário. “Nós podemos 
ainda abrir mais 10 leitos de UTI 
e 15 leitos de enfermaria em 
Jaci”, comentou.

Vinícius LIMA

REMÉDIOS

Rio Preto Country Bulls terá 
edição virtual em prol da AACD

Em tempos de pandemia do 
novo coronavírus, as lives têm 
desempenhado um importante 
papel para entreter quem fica 
em casa, seguindo as medidas 
de isolamento social. O Rio Preto 
Country Bull, um dos eventos 
mais tradicionais da cidade e 
região não poderia passar em 
branco e será através de uma 
transmissão ao vivo, pela Tv 
Band e pelo Youtube, que os 
apaixonados por rodeio poderão 
se divertir neste sábado (25), a 
partir das 16h.

Durante toda a transmissão 
serão arrecadados produtos 
destinados a Associação de 
Assistência à Criança Deficiente 
(AACD de Rio Preto). “É uma 
forma que encontramos de 
matar a saudade do Rio Preto 
Country Bulls, das montarias e 
dos shows. Não deixamos de 
lado também o nosso solidário, 
que é de cada ano ajudar uma 
instituição”, afirmou Paulo Emí-

lio Marques, organizador do Rio 
Preto Country Bulls.

A 24ª edição do evento será 
realizada de maneira simbólica, 
mas mantendo a tradição de 
mais de duas décadas de even-
to, a versão online também con-
tará com montarias em touros. A 
locução e apresentação da live 
ficará sob responsabilidade de 
Cuiabano Lima. Ao lado dele na 
apresentação e comentários das 
montarias estará o presidente 
da Ekip Rozeta, Enrique Moraes.

Após as montarias, será a 
hora de conferir o show da dupla 
João Bosco e Vinícius, donos de 
sucessos como “Segunda Taça”, 
“Bem longe de você” e “Enquan-
to tiver briga”.

De acordo com os idealiza-
dores, Paulo Emílio Marques 
e Cuiabano Lima, a ideia de 
realizar esta edição especial é 
para não deixar uma lacuna na 
história do Rio Preto Rodeo Cou-
ntry Bulls, reconhecido como um 
dos maiores e mais respeitados 
rodeios do Brasil.

Tatiana PIRES

Divulgação

Divulgação

Edição será transmitida pela TV Band e pelo YouTube
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AUTO AJUDA PARA SOLTEIRÕES EM QUARENTENA SEVERA: PIOR QUE A 
SOLIDÃO, SÓ A CONVIVÊNCIA. Sorria, beba muita água e seja feliz! 

O MÉDICO LEANDRO Frei-
tas Colturato, fi lho do também 
médico Luiz Fernando Coltura-
to e de Lucy Freitas Colturato, 
assumiu idade nova na última 
terça-feira, ao lado da esposa 
e dos fi lhos. Parabéns!

MARIA FERNANDA Fachi-
netti aproveitou a quarentena 
e, se reinventou, abriu a Cho-
cololla – Doces Artesanais. 
Encomendas: 99725-5101.

HARYSTON SOSSO, em-
presário da moda, comemorou 
seus 45 anos de idade rece-
bendo os cumprimentos dos 
familiares e amigos em clima 
de isolamento social em sua 
residência. Parabéns! 

MARCELO GARCIA  de 
Lima, dono do Tamareira Fábri-
ca Bar lançou o novo cardápio, 
pratos exclusivos, assinado 
pelo Chef Luquinha Trujilo. 
Mais informações: 99256-
1719.

BRUNA CARRAZZONE 
comemorou seu aniversário 
em sua residência ontem, em 
condomínio fechado, mas, com 
todos os cuidados. Parabéns!       

A ASSOCIAÇÃO dos Osto-
mizados de Rio Preto - Região 
realiza a 7ª Pizza Solidária no 
próximo dia 07 de agosto (sex-
ta-feira), com retirada das 9 às 
16 horas, na associação na rua 
Floriano Peixoto 826, esquina 
com a rua Siqueira Campos, 
na Boa Vista. A união faz a 
força, com sua colaboração. 
Mais detalhes: 99140-5997 ou 
3234-2906.

JOÃO SINIBALDI, Ney Orte-
ga, dono da empresa Richelly 
Metais e o empresário Roney 
Signorini foram vítimas do Co-
ronavírus Covid-19, na última 
terça-feira.

SIMBÓLICA. A 24ª edição 
do Rio Preto Rodeio Country 
Bulls, que tem no comando 
o empresário Paulo Emílio 
Marques, será realizada de 
maneira simbólica e virtual 
(Band TV, Youtube e canal 
Rural) neste sábado, dia 25 
de julho, às 16h, contará não 
só com show de João Bosco e 
Vinícius, mas também com ou-
tra atração especial: o lendário 
touro Bipolar.

 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Exames
O alto número de exames 
colocou Rio Preto entre as 
cidades que mais testam 
para a doença no Brasi l , 
proporcionalmente ao número 
de habitantes. Esses exames 
são fundamentais para a 
rápida detecção da doença e, 
colaboram para um tratamento 
correto nos casos sintomáticos, 
além de ajudarem a conter o 
avanço da doença na cidade 
e em toda a região noroeste 
paulista.

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Chegada de um Robô
A diretora administrativa do 
Hospital de Base, Amália 
Tieco, afirma que o alto 
número de exames realizados 
tem ajudado a instituição 
a ev i ta r  o  agravamento 
da doença nos pacientes 
e a reduzir as chances de 
transmissão do vírus. De 
acordo com o virologista 
Maurício Nogueira, chefe do 
Laboratório de Virologia da 
Famerp, a chegada de um 
robô extrator de material 
genético cedido pelo Instituto 
Butantã co laborou para 
aumentar  a capac idade 
de exames realizados pela 
Famerp/Funfarme.

Profi ssionais 
“São profissionais que não 
estão medindo es fo rços 
p a r a  c o l a b o r a r  c o m  o 
diagnóstico desses pacientes, 
exercendo papel fundamental 
para conseguirmos evoluir 
positivamente no tratamento. 
Gostaria de parabenizar todo 
o time envolvido nesse amplo 
e importante projeto de suma 
importância para a saúde do 
município e da região”, afirmou 
Dulcimar Donizeti de Souza, 
diretor geral da Famerp.

P a r c e r i a  c o m  a 
Famerp
Laboratório de Virologia da 
Faculdade de Medicina de Rio 
Preto - Famerp, em parceria 
com o laboratório central da 
Funfarme, chegou a marca de 
20 mil exames laboratoriais 
para a Covid-19 realizados 
desde o início da pandemia. 
Os trabalhos são feitos por 
alunos do Programa de Pós-
Graduação da Famerp e por 
colaboradores da Funfarme.

Célia Teixeira, sempre elegante, em encontro de 
amigas, antes do isolamento social  

DiáriodoBob
FORÇA FARES. Respira fundo que tudo vai dar certo. Sua 

volta a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Base é apenas 
para seu conforto e o de todos nós. Acredite na força da oração. 
Estamos juntos! O velho ranzinza ouviu Carlos Arnaldo oferecer 
o assento de vice a Valdomiro Lopes em seu possante rumo à 
Prefeitura. O ex-prefeito fingiu que não ouviu ou preferiu seguir 
a pé, sem rumo certo. Datatoledo informa: Estão abertas as 
inscrições para a lista de prova oral, pra escolha do candidato a 
vice-prefeito de Edinho Araújo. Foi só Eleuses Paiva tornar públi-
co o seu desapego a reeleição, para que o filiados de todos os 
partidos se alvoroçassem pra participar do vestibular político de 
2020. O MDB já está elaborando o questionário para ver quem 
obterá o maior numero de pontos. Mas, não será só. O prefeito, 
como de costume, vai no final dos exames, olhar a ficha corrida 
de cada um e anunciar sua preferência. E isto só acontecerá 
em meados de agosto. Olavo Tarraf poderia ser um bom nome, 
mas, como é também do MDB não aceita protecionismo. Sonho 
de consumo. Não é a conta bancária que vai pesar na disputa, 
mas a questão moral e a índole pessoal do protegido. Também o 
trato social e a humildade. Se for vaidoso e exigente nem precisa 
perder tempo. Quem tiver fome de poder já está reprovado. 
Enfim, para se formar uma boa dobradinha precisa tempero su-
ave, fervura acessível, não ser apimentado, acompanhamento 
moderado e não deixar restos no prato. Com os quesitos exigidos 
os apostadores estão pensando em arriscar na alternativa B do 
gabarito da prova. Ponto e basta!

O bom combate  
A profª. Flavia Costa, consultora em Políticas Públicas de 
raça e gênero e diretora nacional de Combate ao Racismo da 
UBM faz palestra hoje, sobre “Políticas de Igualdade Racial, 
Implementação e Controle Social”, à partir das 9h que será 
acessível a todos pelo Facebook da Unegro de Rio Preto. 
Realização da União dos Negros pela Igualdade de Rio Preto, 
Conselho da Mulher e Conselho Afro com o apoio da Secretaria 
da Mulher, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra.

Subindo a ladeira
Nos últimos três dias, o número de vidas ceifadas pela covid-19 
no Brasil foi assustador (1.317, 1.293, 1.346). Ocorre, no 
entanto, que as pessoas, acostumadas a ver números de mortos 
nos últimos meses, passaram a ignorar a informação. Dá-se de 
barato, mas o “terrível bichinho” está aí. Protejam-se, filhos de 
Rio Preto. 



Jornal
São José do Rio Preto, sábado

25 de julho de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
EMPENHO 9205/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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 que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 37/19; Contrato: TOP/0004/20
Contratada: Comarga Const. Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18; Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staff´s Recursos Humano Ltda
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
403/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
os Dec. Municipais 18554/20 e 18559/20. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
10° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 378/18; Contrato: PRE/0157/18
Contratada: Barsotti Serv. de Portaria Eireli EPP
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 13,5% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 02/19; Contrato: PRE/0060/19
Contratada: Fernanda S.C. Fisioterapia ME
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 584/19; Contrato: PRE/0035/19
Contratada: Onco Prod. Dist. De Prod. Hosp. E Oncologicos 
Ltda
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 14,4973% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 584/19; Contrato: PRE/0050/19
Contratada: Portal LTDA
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 74,6768% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 584/19; Contrato: PRE/0040/19
Contratada: Dupatri Hospt. Com., Import. E Exportação Ltda
Nos termos do art. 65, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 8,2813% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 31/19; Contrato: PRE/0102/19
Contratada: WLR Const. E Serv. e Limp. Eireli
Fica alterado a redação do preâmbulo do contrato supra-
mencionado, em virtude da alteração do contrato social da 
contratada. SME. Sueli P. A. Costa. 
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 43/2020
CONTRATO Nº TOP/0013/20
CONTRATADA: CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais para execução das obras de reforma/readequa-
ção das instalações elétricas da E. M. Castelo do Bosques 
– SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 195 
dias – Valor Total R$119.894,62.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2020
ATA Nº 0547/20
CONTRATADA: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP.

OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e EPIs – 
Valor Unitário – Item 03 – R$25,99 - SMAS – Patricia Lisboa 
R. Bernussi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0548/20
CONTRATADA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME-
DICOS E HOSPITALARES EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicações/insumos padroniza-
dos na REMUME – Valor Unitário – Item 02 – R$4,720 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2020
ATA Nº 0549/20
CONTRATADA: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IM-
PRESSÃO EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valores Uni-
tários – Item 21 – R$19,90; Item 42 – R$89,90 - SMA – Luís 
Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2020
ATA Nº 0550/20
CONTRATADA: VISUAL SANTOS & CAIRES LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de adesivos e placas de identifi -
cação visual – Valores Unitários – Item 01 – R$1,75; Item 
02 – R$1,75; Item 04 – R$1,49; Item 05 – R$23,50; Item 06 
– R$69,50; Item 07 – R$5,00; Item 08 – R$10,00; Item 09 
– R$10,00; Item 10 – R$24,83; Item 11 – R$7,50; Item 12 – 
R$3,81 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2020
ATA Nº 0551/20
CONTRATADA: RODRIGO DE SOUZA MARTINS RIO PRE-
TO ME
OBJETO: Fornecimento de tacógrafos – Valores Unitários – 
Item 01 – R$31,00; Item 02 – R$31,00 - SMA – Luís Roberto 
Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2020
ATA Nº 0552/20
CONTRATADA: CHA VEL CHAVES VELOCÍMETROS E 
TACÓGRAFOS LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de tacógrafos – Valores Unitários 
– Item 03 – R$3.050,00; Item 04 – R$3.050,00; Item 05 – 
R$3.050,00; Item 06 – R$3.050,00; Item 07 – R$3.050,00; 
Item 08 – R$3.050,00 - SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 12776/2020
CONTRATO Nº: DPL/0045/20
CONTRATADA: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMERCIO 
E SERVIÇOS – ME. 
OBJETO: Prestação de serviços para manutenção da facha-
da do prédio do Paço Municipal - SMA – Luís Roberto Thiesi 
- Prazo de vigência: 165 dias. Valor Total: R$11.175,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: RAC Construções Rio Preto 
Ltda. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 04/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: RAC Construções Rio Preto 
Ltda. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde 
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DO CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 
TRANSMISSIVEIS (RUA IPIRANGA, 291, VILA CURTI) – 
SEC. MUN. SAÚDE. A Comissão Municipal de Licitações, 
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, que é utilizado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante deste julgamento, e declara 
habilitadas a prosseguir no certame as empresas: CONS-
TRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO EIRELI, ELLIPSE PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI, MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI, 
RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME e, inabilitada 
a empresa JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI ME (não 
atendeu ao item 5.1, “b.1” alínea “b” do edital ). Decorrido 
o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 05/AGOS-
TO/2020 às 09:00 hs., para a sessão de abertura da propos-
ta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada 
nos autos do processo a disposição dos interessados.  
Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA 
AVENIDA ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, 
ENTRE AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BU-
ZINI – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licita-
ções, acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria 
Municipal de Obras, que é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante deste julgamento, e declara 
habilitadas a prosseguir no certame as empresas: COM-
TEC TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CMB 
CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA, CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, GOS INCOR-
PORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA e, 
inabilitada a empresa KM & M ENGENHARIA PROJETO E 
CONSTRUÇÃO LTDA ME (não atendeu ao item 5.1, “b.1” 
alínea “b.1” do edital ). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, 
fi ca designado o dia 05/AGOSTO/2020 às 08:30 hs., para 
a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO MUNICIPAL 
DENOMINADO “PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE” – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Mu-
nicipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como 
razões de decidir e passa a fazer parte integrante deste 
julgamento, e declara habilitadas a prosseguir no certame 
as empresas: CONSTRUTORA POLACHINI LTDA e KM & 
M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME. 
Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 
03/AGOSTO/2020 às 09:00 hs., para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha 
encartada nos autos do processo a disposição dos interes-
sados.  Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CEN-
TRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO 
SCMITT (RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 351) – SEC. 
MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a 
fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilita-
das a prosseguir no certame as empresas: ELLIPSE PRO-
JETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, J. A. TINELI MARQUES 
& CIA LTDA EPP, MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI e, 
inabilitada a empresa JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI 
ME (não atendeu ao item 5.1, “b.1” alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 
do edital). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designa-
do o dia 03/AGOSTO/2020 às 08:30 hs., para a sessão de 
abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados.  Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
25 de julho de 2020

Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 283/2020, PROCESSO 12.443/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos para as 
internações de COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/08/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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 ELETRÔ-
NICO n° 258/2020, PROCESSO 12.275/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de borrifadores e ca-
pachos para as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 07/08/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 275/2020, PROCESSO 12.366/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de tapetes sanitizantes 
para as unidades escolares. Secretaria Municipal de Edu-
cação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
07/08/2020, 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - EMURB

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 011/2020, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 
003/2020, tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA DA FONTE DA PRAÇA RUI 
BARBOSA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HO-
MOLOGO este procedimento licitatório, Pregão Presencial 
n.º 003/2020 à Empresa MARIA LORENA DA CRUZ RODRI-
GUES 44775703846 .
 São José do Rio Preto,24 de julho de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.397 DE 22 DE JULHO DE 2020
EXONERA, a pedido, MARIO NOVELINO ALONSO SO-
LER, do Cargo em Comissão – SECRETÁRIO MUNICI-
PAL – NE, 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
nomeado pela Portaria n.º 27.887 de 01 de janeiro de 2017, 
surtindo os efeitos desta a partir de 24 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.398 DE 22 DE JULHO DE 2020
EXONERA, JOSIANE AMORIELE, do Cargo em Comissão 
– ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares 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 MUNICIPA 
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, nomeada pela Portaria n.º 
27.922 de 02 de janeiro de 2017, surtindo os efeitos desta a 
partir de 24 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.399 DE 22 DE JULHO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Secretário 
Municipal, publicada pela Portaria nº 34.397 de 22 de julho 
de 2020 e da exoneração da Assessoria de Secretaria, 
publicada pela Portaria nº 34.398 de 22 de julho de 2020,  
JOSEANE AMORIELE, para ocupar o Cargo em Comissão 
– SECRETÁRIA MUNICIPAL- NE - , lotada na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 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 efei-
tos desta a partir de 24 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.400 DE 22 DE JULHO DE 2020
EXONERA, VICTOR AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA, 
do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA 
– CD.101.2, 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 Coordenadoria de Jornalismo da SECRETARIA MUNICI-
PAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, nomeado pela Portaria 
n.º 27.925 de 02 de janeiro de 2017, surtindo os efeitos 
desta a partir de 24 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.401 DE 22 DE JULHO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor Es-
pecial, publicada pela Portaria nº 34.398 de 22 de julho de 
2020 e da exoneração da Chefi a de Coordenadoria, publica-
da pela Portaria nº 34.400 de 22 de julho de 2020,  VICTOR 
AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada 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, surtin-
do os efeitos desta a partir de 24 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.402 DE 22 DE JULHO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Coor-
denadoria, publicada pela Portaria nº 34.400 de 22 de julho 
de 2020, JAQUELINE BARROS DOS SANTOS PRATES, 
para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDE-
NADORIA - CD.101.2, lotada na Coordenadoria de Jorna-

lismo da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
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 24 de julho de 
2020.
PORTARIA N.º 950 DE 20 DE JULHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, 
Cleine Zavanella Calvo Mariz e Simone Barbara Gabriel 
Carnavali, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), compo-
rem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados 
nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno/
SMS/GP/Nº 1196/20, a servidora MICHELLE DE FREITAS 
GRASSELLI LONGUI, responda como incursa nas penas 
atribuídas à violação dos incisos I, III, IV, V alínea “a”, IX, X e 
XI, do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e incisos III e XIII, 
do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro 
teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora 
pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 
254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.403 DE 24 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 1007443-42.2019.8.26.0576, da 1ª 
Vara da Fazenda Pública do Município de São José do Rio 
Preto, a Portaria nº 29.034 de 19 de junho de 2017, de con-
cessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) 
servidor(a) ZILDA TEREZA SANT ANNA CURTOLO, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
12/11/2010”.
PORTARIA N.º 951 DE 20 DE JULHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosimeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. 
Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla 
defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta 
portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno 
081/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a 
servidora MARIANA PINTO CESAR IACOVONE, responda 
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, 
II, III e X, do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e incisos II, 
III e XIII do artigo 220, e artigo 227, com nova redação dada 
pela L.C. 539/2017, todos da Lei Complementar n.º 05/90. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da 
servidora pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º 
do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.404 DE 24 DE JULHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1002338-50.2020.8.26.0576, do 
Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Municí-
pio de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.782 de 19 de 
junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos do(a) servidor(a) FRANCISCO MARQUES DE 
SALES NETO, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê “com 
efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagin-
do os efeitos desta 01/02/2011”.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.638
DE 20 DE JULHO DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fi ns de constituição de 
servidão de passagem, parte do imóvel de propriedade de 
Carrefour Comércio e Indústria Ltda., objeto da matrícula nº 
43.736 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarada de utilidade pública, para fi ns de insti-
tuição de servidão administrativa, a área constituída de parte 
do imóvel de propriedade de Carrefour Comércio e Indústria 
Ltda., objeto da matrícula nº 43.736 do 2º O.R.I., visando a 
instituição de servidão de passagem para execução de gale-
rias de águas pluviais, conforme abaixo descrita:
“Tem início no ponto 3A distante 38,31m do ponto 3, deste 
ponto segue com azimute de 71°26’19” com distância de 
105,95 metros até encontrar com o ponto 04, confrontando 
com o Pq Industrial Campo Verde, deste ponto segue com 
azimute de 70°57’31” com distância de 48,36 metros até o 
ponto 05, confrontando com o Pq Industrial Campo Verde, 
deste ponto segue com azimute de 157°49’20” com distância 
de 30,00 metros até o ponto 5A, confrontando com a área 
de propriedade do Jockey Club, deste ponto segue com 
azimute de 247°49’20” com distância de 04,00 metros até 
o ponto 5B, deste ponto segue com azimute de 337°49’20” 
com distância de 26,00 metros até o ponto 5C, deste ponto 
segue com azimute de 250°57’31”, com distância de 44,36 
metros até encontrar o ponto 5D, deste ponto segue com 
azimute de 251°26’19”, com distância de 105,95 metros até 
encontrar o ponto 5E, deste ponto segue com azimute de 
341°17’17” com distância de 04,00 metros até encontrar o 
ponto 3A, início da presente descrição, confrontando em 
todo trecho compreendido entre os pontos 5A ao ponto 3A 
com a área remanescente. Encerrando assim com área total 
de 568,85m².”
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogado o Decreto nº 18.545, de 04 de março de 2020.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 20 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.640
DE 22 DE JULHO DE 2020.

Prorroga o prazo do auxílio emergencial da ação “Rio Preto 
sem Fome”, previsto no artigo 2º do Decreto nº 18.589, de 
17 de abril de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
Considerando a manutenção do Decreto Municipal nº 
18.571, de 24 de março de 2020 que reconhece estado de 
calamidade pública no município de São José do Rio Preto, 
decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19) e esta-
belece medidas e enfrentamento;
Considerando o mapeamento realizado pela Secretaria de 
Assistência Social de famílias em situação de vulnerabilida-
de, especifi camente em pobreza e extrema pobreza, que de-
pendem de ações do poder público para a garantia do direito 
humano à alimentação adequada e minimizar os efeitos do 
coronavírus na saúde pública;
Considerando a análise da Secretaria de Assistência Social 
que identifi cou desde o início da pandemia aumento sig-
nifi cativo no número de famílias que buscam atendimento 
nos CRAS, que não se enquadram na situação de extrema 
pobreza, mas que entraram em condição de vulnerabilidade 
de renda em virtude do impacto econômico causado pelo 
fechamento de empresas e isolamento social.
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica prorrogado o prazo do auxílio emergencial da 
ação “Rio Preto sem Fome”, previsto no artigo 2º do Decreto 
nº 18.589, de 17 de abril de 2020, pelo período complemen-
tar de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 22 de julho 
do corrente, acrescendo a previsão de mais 5.000 (cinco 
mil) cestas básicas para distribuição neste período, para 
os requerentes considerados elegíveis nos termos daquele 
Decreto.
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 22 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.641
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Altera dispositivo do Decreto nº 18.267, de 15 de março de 
2019, que dispõe sobre a nomeação do Conselho de Alimen-
tação Escolar – CAE.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A: 
Art. 1º A alínea “a” do inciso I do artigo 1º do Decreto nº 
18.267, de 15 de março de 2019, que nomeia membros para 
compor o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, passa a 
vigorar alterada com a seguinte redação: 
“Art. 1º. ...

I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:
a) Titular: Fábio José de Faria” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogado o Decreto nº 18.525, de 4 de fevereiro de 
2020.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 24 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
SUELI PETRONILIA AMÂNCIO COSTA
SECERTÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.642
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Altera dispositivos do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 
2017 e suas alterações, que nomeia Comissão de Recebi-
mento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º O inciso IV do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 30 
de março de 2017, com respectivas alterações, passa a 
vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 1º  ...
(...)
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO:
- Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional 
a) Fábio José de Faria;
b) Felipe Gustavo Dias da Silva;
- Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária
c) Caio Lucius Romancini Dieguis;
d) Cesar Augusto Fernandes;
e) Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli;
- Divisão de Distribuição de Alimentos – Banco Municipal de 
Alimentos
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f) Adriana Cristina da Cunha Teixeira;
g) Ana Silvia Saques;
h) Robson Luis Rodrigues;
i) Sara Guerra Ismael Zanchini;
- Divisão de Gestão da Merenda Escolar
j) Anezia Miranda Francelino;
k) Cristiane Aparecida Scrignolli Alves;
l) Elizandra Provasi Bonin;
m) Fábio Gioli;
n) Juliana Siqueira Silva;
o) Lucimeire Aparecida Zaniboni;
p) Marielle Vitoriano Camargo;
q) Rodrigo Coelho Toschi;
r) Suez Elizabeth de Oliveira Almeida.” NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 24 de julho de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.643
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Altera o Decreto nº 18.513 de 16 de janeiro de 2020, que 
declara de utilidade pública, para fi ns de constituição de 
servidão administrativa, o(s) imóveis localizado(s) à margem 
Esquerda do Córrego Felicidade, objeto(s) da(s) matrícula(s) 
que relaciona. 
PREFEITO EDINHO ARAÚHO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do artigo 64, incisos V e VI, da Lei 
Orgânica Municipal e art. 40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;
D E C R E T A:
Art. 1º Os incisos I e III do artigo 1º do Decreto nº 18.513 de 
16 de janeiro de 2020, passam a vigorar alterados, com as 
seguintes redações: 
“Art. 1º (...) 
I – Imóvel de propriedade de Nelson Aparecido Francisqui-
ni, (Matrícula 93.724 – 1 º CRI), localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas E 674490,54 m e N 7699660,32 m, situado 
no limite com a Rua Manoel Mateus Neves, deste, segue 
nesta confrontação com azimute de 17°28'29" e distância 
de 6,04 m, até o vértice 2, de coordenadas E 674492,35 m 
e N 7699666,08 m; deste, segue confrontando com o imóvel 
da Matrícula n° 93724 com os seguintes azimutes e distân-
cias: azimute de 113°40'22" e distância de 55,93 m, até o 
vértice 3, de coordenadas E 674543,58 m e N 7699643,62 
m; deste, segue com azimute de 157°20'03" e distância de 
73,59 m, até o vértice 4, de coordenadas E 674571,94 m e 
N 7699575,71 m; e deste, segue com azimute de 173°15'50" 
e distância de 61,96 m, até o vértice 5, de coordenadas E 
674579,20 m e N 7699514,18 m, situado no limite com o 
imóvel da Matrícula n° 93.725 do 1° C.R.I.; deste, segue na 
mesma confrontação com azimute de 250°23'35" e distância 
de 6,15 m, até o vértice 6, de coordenadas E 674573,41 m 
e N 7699512,11 m; deste, segue confrontando com o imóvel 
da Matrícula n° 93724 com os seguintes azimutes e distân-
cias: azimute de 353°15'50" e distância de 62,50 m, até o 
vértice 7, de coordenadas E 674566,08 m e N 7699574,18 
m; deste, segue com azimute de 337°20'03" e distância de 
70,35 m, até o vértice 8, de coordenadas E 674538,97 m e 
N 7699639,09 m; e deste, segue com azimute de 293°40'32" 
e distância de 52,88 m, até o vértice 1, ponto inicial da des-
crição deste perímetro, encerrando uma área de 1.130,88 
metros quadrados.”

...

III – Imóvel de propriedade de Compre Fácil Comércio de 
Produtos Alimentícios Ltda, (Matrícula 102.688 – 1 º CRI), lo-
calizada no município e comarca de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo.
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 2, de 
coordenadas E 674028,77 m e N 7699785,45 m, situado no 
limite com o imóvel da Matrícula n° 123.135 do 1° C.R.I., 
deste, segue nesta confrontação com azimute de 195°19'58" 
e distância de 6,05 m, até o vértice 3, de coordenadas E 
674027,17 m e N 7699779,61 m; deste, segue confron-
tando com o imóvel da Matrícula n° 102.688 com azimute 
de 277°28'37" e distância de 42,86 m, até o vértice 1, de 
coordenadas E 673984,67 m e N 7699785,19 m; deste, 
segue na mesma confrontação com azimute de 286°19'57" 
e distância de 47,18 m, até o vértice 4, de coordenadas E 
673939,40 m e N 7699798,45 m, situado no limite com o 
imóvel da Matrícula n° 152.097 do 1° C.R.I.; deste, segue 
nesta confrontação com azimute de 14°25'30" e distância de 
6,00 m, até o vértice 5, de coordenadas E 673940,90 m e N 
7699804,27 m; deste, segue confrontando com o imóvel da 
Matrícula n° 102.688 com azimute de 106°19'57" e distância 
de 46,91 m, até o vértice 6, de coordenadas E 673985,91 
m e N 7699791,08 m; deste, segue na mesma confrontação 
com azimute de 97°28'51" e distância de 43,22 m, até o 
vértice 2, ponto inicial da descrição deste perímetro, encer-
rando uma área de 540,46 metros quadrados.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 24 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SeMAE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costumes e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.645
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; e
Considerando que no âmbito do Estado de São Paulo foi es-
tendida até 10 de agosto de 2020 a vigência da quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março 
de 2020; bem como mantido o Município na Zona Laranja 
relativa ao Plano São Paulo para retomada consciente e 
faseada da economia;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 10 de agosto de 2020 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020, bem como o prazo previsto no art. 1º do 
Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020.
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na fase 
2 – cor laranja – do Plano São Paulo aprovado pelo Decre-
to Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020 permanece 
regido na forma da Deliberação n.º 3 do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus, disponível no sítio eletrônico: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e Deliberações 
ulteriores. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 24 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 42/2019 – 
COMPRA DIRETA 3269/2019
Contratada: MORAES E COELHO CONSERVADORA DE 
ELEVADORES LTDA-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente à contra-
tação de empresa para prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva nas plataformas (elevadores) da 
Sede Administrativa e Gerência de Operação e Manutenção 
– ÁGUA (GOM-A) do SeMAE.
Valor: R$ 4.320,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 
22.07.2020.
S. J. Rio Preto, 24.07.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO 24/2020 – TOMADA DE PRE-
ÇOS nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
Contratada: PLANOS ENGENHARIA LTDA
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. Margi-
nal Piedade, incluindo levantamento topográfi co, sondagens 
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no 
Anexo 1 (Memorial Descritivo) do Edital. 
Valor: R$ 110.000,00 Prazo: 150 dias  Assinatura 
24.07.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO REFORMA DO JULGA-
MENTO DA PROPOSTA COMERCIAL – CONCORRÊNCIA 
03/2020 – PROC. nº 38/2020
Objeto: execução de serviços de perfuração e instalação de 
poço tubular profundo, com revestimento de aço carbono 
e fi ltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado na 
Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial Euro-
park, município de São José do Rio Preto/SP. 
Após reunião com a licitante ENGEPER ENGENHARIA E 
PERFURAÇÕES LTDA, que concedeu um desconto em 
sua proposta original e fundamentada no parecer da ge-
rência gestora do processo na própria sessão, a Comissão 
de Licitações reforma a decisão proferida em 17.07.2020 e 
propõe a ADJUDICAÇÃO do objeto à licitante ENGEPER 
ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA pelo valor global de 
R$4.332.940,82. S. J. Rio Preto, 24.07.2020 – Sonia Maria 
Franco da Silva Gomes – Presidente da C.L.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 35/2020, Pro-
cesso SICOM 3162/2020 objetivando a Aquisição de bombas 
submersíveis para a Estação Elevatória de Esgoto – Maria 
Júlia.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 07.08.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 20.07.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente Operação e Manutenção - Esgoto.
S. J. Rio Preto 24.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018959/2020

Fica notifi cada RENATA MATA BADRAN, localizada na Rua 
Oswaldo Cruz, 1697 – Pq. Industrial – CEP: 15030-400 - São 
José do Rio Preto/SP, datada em 17/06/2020, motivos da no-
tifi cação: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na 
área urbana do município, Artigo 1.º da LM n.º 7419/99, pra-
zo de 10dia(s), Multa de 2 SALARIO (x1 R$2.090,00). O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, 

assinada pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina 
Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 81009251 6 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação de Resíduos 1788/2020

Fica notifi cada a empresa MAUSIMAR RODRIGUES, loca-
lizada na Rua Jackeline Freitas do Prado, 101 – Lealdade 
– CEP: 15054-613 – São José do Rio Preto/SP, motivo da 
notifi cação: Realização de movimento de terra sem alvará, 
Lei Federal 307 e Municipal 9.393, Decreto 12.765, prazo 
imediato, Multa de 50 UFMs. O não cumprimento da Notifi -
cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às 
penalidades impostas pela legislação, assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
810112298 9 BR, acusando “desconhecido”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2020

 4ª Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Habitação

(2019-2021)

A Presidente do Conselho Municipal de Habitação de São 
José do Rio Preto, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Regimento Interno – Decreto nº 16.020 de 
07 de novembro de 2011 e pela Lei Municipal nº 8.397 de 
19 de junho de 2001, alterada pela Lei nº 10.820 de 17 de 
novembro de 2010, FAZ SABER a quem possa interessar, 
face ao enfrentamento do Coronavirus/Covid-19 convoca 

seus membros para manifestação quanto aos itens da pauta 
da 4ª Reunião Ordinária Conselho Municipal de Habitação - 
CMH, biênio 2019-2021 encaminhada por e-mail e reunião 
virtual dia 31 de julho 2020 (sexta-feira) às 8h30. Eventuais 
dúvidas poderão ser esclarecidas por esta Secretaria por 

meio do email: smhab@riopreto.sp.gov.br ou pelo Telefone/
Whatsapp (17) 3211-5560 com a Secretária Executiva do 

Conselho, Sra. Selma Cristina Ketelut Carneiro.
Fabiana Zanquetta de Azevedo

Presidente do Conselho Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2020

 5ª Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Habitação

(2019-2021)

A Presidente do Conselho Municipal de Habitação de São 
José do Rio Preto, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Regimento Interno – Decreto nº 16.020 de 07 de 
novembro de 2011 e pela Lei Municipal nº 8.397 de 19 de 

junho de 2001, alterada pela Lei nº 10.820 de 17 de novem-
bro de 2010, FAZ SABER a quem possa interessar, face ao 

enfrentamento do Coronavirus/Covid-19 convoca seus mem-
bros para manifestação quanto aos itens da pauta da 5ª 

Reunião Ordinária Conselho Municipal de Habitação - CMH, 
biênio 2019-2021 encaminhada por e-mail e reunião virtual 
dia 31 de julho 2020 (sexta-feira) às 9h. Eventuais dúvidas 
poderão ser esclarecidas por esta Secretaria por meio do 

email: smhab@riopreto.sp.gov.br ou pelo Telefone/Whatsa-
pp (17) 3211-5560 com a Secretária Executiva do Conselho, 

Sra. Selma Cristina Ketelut Carneiro.
Fabiana Zanquetta de Azevedo

Presidente do Conselho Municipal de Habitação

Portaria n.º 008/2020 - CGM de 10 de junho de 2020: 
CONVOLA Sindicância Investigativa nº 023/2019 CGCM/
SMTTS de 10 de julho de 2019, na presente  Sindicância 
Administrativa Disciplinar nº 007/2020, com escopo de 
apurar os atos indicadores de violação dos deveres e proibi-
ções funcionais, em tese praticados pelo servidor: Glauber 
da Silva Ganzela, supedaneados inciso: VII do artigo 49; 
incisos: VIII, XXII, LIV, LXIII e LXXI do artigo 51 todos da 
Lei Complementar Municipal 331/2010 e inciso: XI do artigo 
204 da Lei Complementar Municipal 05/1990; garantindo-lhe 
o direito ao contraditório e ampla defesa; nomeando-se os 
servidores estáveis: José Carlos Floriano, Osvaldir Fialho 
de Brito e Wellington Aurélio Aparecido da Silva, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem esta Comissão Sindi-
cante. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA

                    
      SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-

TES E SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 25/2020

                      Dispõe sobre a designação de agentes de 
trânsito. 

O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso de suas atribuições legais, 
etc.

RESOLVE: 
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por in-
termédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuarem como agentes da Autoridade de Trânsito no 
âmbito de sua competência no município de São José do Rio 
Preto, os seguintes policiais militares, objeto do Ofício nº. 17° 
BPM/I-224/300/20 expedido pelo respectivo Comandante.
- Soldado PM Raul Marchesini, RE: 148.234-3;
- Soldado PM Vanessa Almeida Campagnoli, RE: 182.511-9.
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 20 
de julho de 2020. 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
25 de julho de 2020

                 Registre-se;
                            Publique-se;
                                        Cumpra-se.                                        
                                                                      São José do Rio 
Preto, 24 de julho de 2020.                  
                                     Amaury Hernandes
                           Secretário Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança

 
DECRETO Nº 18.644 

DE 24 DE JULHO DE 2020. 
Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – COMSEA – do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, e dá outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município; 
 

D E C R E T A : 
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
– COMSEA – de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, em consonância com os princípios, 
diretrizes e definições fixados na Lei Municipal nº 9.188, de 06 de janeiro de 2004. 
Art. 2º Fica revogado o Regimento Interno do COMSEA, cuja publicação em Diário Oficial data de 20 de 
julho de 2018. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 24 de julho de 2020; 168º Ano da Fundação e 126º Ano da 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
ADILSON VEDRONI  
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COMSEA 

 
ÍNDICE DO REGIMENTO INTERNO 

 
Capítulo I Das Disposições Gerais 
Capítulo II Da Natureza e das Competências do COMSEA 

 Seção I – Da Natureza 
 Seção II – Das Competências 

Capítulo III Da Composição e do Processo de Escolha dos Conselheiros 
 Seção I – Da Composição 
 Seção II – Do Processo de Escolha dos Conselheiros Governamentais e 

Não – Governamentais 
 Seção III – Da vacância 
 Seção IV – Da Competência dos Conselheiros 

Capítulo IV Da Estrutura Administrativa do COMSEA São José do Rio Preto 
 Seção I -Da Estrutura do Conselho 
 Seção II – Da Plenária 
 Seção III – Das Reuniões Ordinárias 
 Seção IV – Da Ordem do Dia 
 Seção V – Da Mesa Diretora 
 Seção VI -Do Presidente 
 Seção VII – Do Vice-Presidente 
 Seção VIII – Do Primeiro Secretário 
 Seção IX – Do Segundo Secretário 
 Seção X – Das Comissões 
 Seção XI – Da Assessoria Técnica e Administrativa 

Capítulo V Da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
 Seção I – Da Conferência de SAN 

Capítulo VI Das Disposições Gerais 
 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

 
 

Art. 1º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – de São José do Rio 
Preto, instituído pela lei Municipal nº 9.188, de 06 de janeiro de 2004, é órgão colegiado, de caráter 
deliberativo e de assessoramento da Prefeitura Municipal, que tem como objetivo geral propor diretrizes 
da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e integra o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISAN – no município de São José do Rio Preto, conforme artigo 9º da Lei nº 
13.006, de 12 de julho de 2018. 
Art. 2º A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular 
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 
§1º A Segurança Alimentar e Nutricional abrange: 
I – A ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da 
agricultura tradicional e familiar, do abastecimento e da industrialização, da comercialização, incluindo-se 
os acordos internacionais e da redistribuição de renda; 
II – A conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 
III – A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos 
populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; 
IV – A garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional, sensorial e tecnológica dos alimentos, bem 
como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a 
diversidade étnica, racial e cultural da população; 
V – A produção de conhecimento e o acesso à informação referente ao tema; 
VI – A implementação de Políticas Públicas e estratégicas sustentáveis e participativas de produção, 
comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país.  
 

CAPÍTULO II 
Da Natureza e das Competências do COMSEA 

SEÇÃO I 
Da Natureza 

Art. 3º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – é órgão colegiado 
deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento por meio da Lei nº 13.006 
de 12 de julho de 2018, sendo responsável pela formulação de diretrizes para políticas e ações na área 
de segurança alimentar e nutricional, constituindo-se em espaço de articulação entre Governo Municipal 
e Sociedade Civil. 
 

SEÇÃO II 
Das Competências 

Art. 4º Compete ao COMSEA, entre outras atribuições, especificamente: 
I – Estabelecer diálogo permanente entre o Governo Municipal e as organizações sociais nele 
representadas, com o objetivo de assessorar a Prefeitura Municipal na formulação de políticas públicas e 
na definição de diretrizes e prioridades que visam à garantia do direito humano à alimentação adequada; 
II – Articular-se e estabelecer relações de cooperação com os Conselho Municipais de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Municípios e Região, com os Conselhos Estadual e Nacional; 
III – Realizar e coordenar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CMSAN – 
bem como definir seus parâmetros de organização e funcionamento; 
IV – Participar da elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
V – Acompanhar as ações do governo municipal na área de Segurança Alimentar e Nutricional; 
VI – Formular propostas e pronunciar-se sobre: 
a) As diretrizes da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a serem implantadas pelo 
Governo; 
b) Os programas, projetos e ações prioritários da Política Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, a serem incluídos, anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento do 
Município; 
c) As formas de articular e mobilizar a Sociedade Civil organizada, no âmbito da Política Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional, indicando prioridades; 
d) Realizar estudos que fundamentem as propostas ligadas à Segurança Alimentar e Nutricional; 
e) Articular e mobilizar a Sociedade Civil Organizada e o Poder Público na realização de campanhas 
de conscientização da opinião pública, com vistas à união de esforços, visando a Segurança Alimentar e 
Nutricional do Município; 
f) Propor parcerias que garantam a mobilização de setores em ações voltadas à Segurança Alimentar 
e Nutricional no âmbito do município. 
 

CAPÍTULO III 
Da Composição do Processo de Escolha dos Conselheiros 

 

 
SEÇÃO I 

Da Composição  
Art. 5º O COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de São 
José do Rio Preto será composto por 15 (quinze) conselheiros(as), com igual número de suplentes, 
sendo 2/3 de representantes da sociedade civil organizada e 1/3 de representantes do Governo 
Municipal, preferencialmente, ou por, no mínimo, maioria de representantes da sociedade civil 
organizada. 
§1º Caberá ao Governo Municipal definir seus representantes, indicados pelas seguintes Secretarias 
Municipais: 
I – Secretaria de Agricultura e Abastecimento – 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros 
suplentes; 
II – Secretaria de Saúde – 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente; 
III – Secretaria de Assistência Social – 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente; 
IV – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente. 
 
§2º Os representantes da sociedade civil deverão ser indicados pelos seguintes setores: 
I – Movimento Sindical, de empregados ou patronal, urbano ou rural - 01 (um) membro titular e 01 (um) 
membro suplente; 
II - Associação e/ou Cooperativas de Produtores Rurais - 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente; 
III – Associação de classes profissionais e empresarias - 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente; 
IV – Movimentos populares organizados, associações comunitárias e organizações não governamentais 
- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes; 
V – Instituições de Ensino Superior públicas e privadas - 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros 
suplentes; 
VI – Entidades corporativas do Sistema “S” - 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes 
(Senai, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP) 
Art. 6º O mandato dos membros indicados pela Sociedade Civil será de 02 (dois) anos, admitidas duas 
reconduções consecutivas. 
§1º Será permitida a recondução consecutiva de membros indicados pela Sociedade Civil por mais 
mandatos que os estabelecidos no Art. 6º caso haja o interesse da Instituição e não exista outra 
Instituição ou membro interessado em participar. Devendo ainda haver deliberação da Plenária para tal.  
Art. 7º Os membros do COMSEA não serão remunerados, consideradas as suas funções de relevante 
interesse público; 
Art. 8º Na ausência do Conselheiro Titular, assumirá seu suplente, com direito a voz e voto. 
 

SEÇÃO II 
Do Processo de Escolha dos Conselheiros Governamentais e Não-Governamentais 

Art. 9º Os representantes do Poder Público serão indicados pelos responsáveis diretos das Secretarias 
Municipais definidos e escolhidos pela sua afinidade ao tema da Segurança Alimentar e Nutricional. 
Art. 10 Os Conselheiros Não-Governamentais e seus Suplentes serão escolhidos entre Entidades com 
interface nas questões de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculados aos setores elencados no §2º 
do artigo 5º, em eleição própria. 
§1º As indicações serão feitas obedecendo ao estabelecido no Edital de Convocação, aprovado em 
Plenária e assinado pelo Presidente do COMSEA, que será publicado em jornal de grande circulação e 
na página eletrônica do Município, mediante ampla divulgação. 
§2º As indicações dos Conselheiros Não-Governamentais serão analisadas por comissão nomeada em 
Plenária composta por um Coordenador, um Relator e um Assistente. 
Art. 11 A plenária para aprovação do Edital de Convocação deverá ser realizada antes do término do 
mandato dos Conselheiros e, quando não realizada em tempo hábil, ou quando não indicados membros 
na forma e quantidade previstos na Lei, o titular da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deverá 
abrir Edital de Convocação para a devida constituição do Conselho, assumindo a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento a responsabilidade pela nomeação de comissão para análise das 
indicações e organização do Processo Eleitoral de Escolha dos Conselheiros Não-Governamentais. 
Art. 12 No Edital de Convocação constarão as normas para inscrição de Candidatos a Conselheiros 
Não-Governamentais. 
Art. 13 Dentro do prazo fixado no Edital de Convocação, as Entidades Não-Governamentais deverão 
apresentar seus candidatos a Conselheiros, bem como todos os documentos exigidos, sob pena de 
indeferimento da inscrição. 
§1º Dos critérios para participação, conforme estabelecido no caput deste artigo: 
I - Organização da Sociedade Civil que possua, no mínimo, 01(um) ano de fundação, com sede ou 
subsede no Município; 

 
II – Sejam conhecidas pela atuação de forma continuada, permanente e planejada há mais de 01 (um) 
ano, no segmento de Alimentos e Nutrição, seja nas atividades de ensino, pesquisas, assessoramento, 
organização ou diretamente na execução da sua produção, industrialização, transformação, 
comercialização, distribuição ou consumo; 
III – Deverão apresentar documentos que comprovem estar em dia com suas obrigações estatutárias, 
bem como sua representação legitimada, considerando sua área de atuação e seus objetivos sociais. 
Art. 14 Cada Entidade Não Governamental poderá inscrever somente um candidato titular e um 
suplente, para participar do Processo de Eleição dos Conselheiros do COMSEA. 
Art. 15 Na hipótese da dissolução da Entidade, seus representantes perderão automaticamente o 
mandato. 
Art. 16 O Processo de Escolha dos Conselheiros Não-Governamentais deverá, obrigatoriamente, estar 
concluído até o término do mandato da gestão em vigor. 
Parágrafo único – Caso o Processo de Escolha dos Conselheiros Não-Governamentais não tenha sido 
concluído até o término do mandato da gestão em vigor, ou apresente inconsistências na sua finalização, 
a Secretaria de Agricultura e Abastecimento assumirá a organização do processo conforme disposto no 
artigo 11 deste Decreto. 
Art. 17 A escolha dos candidatos dar-se-á pelo maior número de votos dos presentes, sendo que o mais 
votado, por categoria, ocupará a vaga de Conselheiro titular com o seu respectivo Suplente. 
Art. 18 Não poderão ser Conselheiros eleitos pela sociedade civil os que forem titulares de cargo de 
efetivo provimento, cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração da Administração Pública 
Municipal direta ou indireta, bem como terem nomeado para tais cargos, cônjuge, companheiro ou 
parentes naturais ou civis em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de acordo com o artigo 92 – A, 
da Lei Orgânica do Município. 
Art. 19 A nomeação dos Conselheiros, representantes de Entidades Não-Governamentais e 
Governamentais dar-se-á por Decreto do Poder Executivo Municipal. 
 

SEÇÃO III 
Da Vacância 

Art. 20 As Entidades Não-Governamentais que compõem o COMSEA, na ausência de um fórum próprio 
permanente, poderão substituir a qualquer tempo seus representantes, mediante comunicado ao 
Conselho. 
Art. 21 Os casos de afastamentos ou substituição de Entidade Não-Governamental, na vigência da 
gestão, serão substituídos pela Entidade subsequente mais votada dentro da mesma categoria. 
Art. 22 No caso de ausência de Entidades Suplentes, na vigência da gestão, será realizado novo 
Processo de Escolha, mediante Fórum próprio, convocado pelo COMSEA, através de Resolução 
específica, a qual determinará uma Comissão Especial para coordenar o Processo de Escolha de Novos 
Conselheiros. 
Parágrafo único – Na Resolução mencionada no caput deste artigo, constarão os critérios, requisitos e 
condições exigidos nos Editais de Convocação para o Processo de Escolha dos Conselheiros Não-
Governamentais. 
 

SEÇÃO IV 
Da Competência dos Conselheiros 

Art. 23 Compete aos Conselheiros: 
I – Comparecer as plenárias, já tendo apreciado a ata da reunião anterior; 
II – Justificar por escrito as faltas em reuniões do Conselho; 
III – Assinar no livro próprio sua presença na reunião a que comparecer; 
IV – Solicitar à Mesa Diretora a inclusão, na agenda dos trabalhos, de assuntos que desejar discutir; 
V – Propor convocações das plenárias extraordinárias; 
VI – Relatar e discutir os processos que lhe forem atribuídos e neles proferir seu voto, emitindo parecer 
com fundamentação, dentro de no máximo 15 (quinze) dias; 
VII – Solicitar, justificadamente, prorrogação do prazo regimental para relatar processos; 
VIII - Assinar atas e pareceres dos processos em que for relatar; 
IX – Declarar-se impedido de proceder à relatoria e participar de comissões, justificando a razão do 
impedimento; 
X – Apresentar, em nome de comissão, voto, parecer, proposta ou recomendação por ela defendida; 
XI – Proferir declaração de voto quando assim o desejar; 
XII – Pedir vista de processo em discussão, desenvolvendo-o, com parecer, no máximo 05 (cinco) dias 
úteis ou requerer adiamento da votação; 
XIII – Solicitar ao Presidente, quando julgar necessário, a presença, em plenárias, do postulante ou de 
titular de qualquer órgão para as entrevistas que se mostrarem indispensáveis; 
XIV – Propor alterações no Regimento Interno do COMSEA; 
XV – Votar e ser votado em cargos do Conselho; 

 
XVI – Requisitar ou fornecer à Secretaria Executiva, todos os dados e informações a que tenha acesso 
ou que se situem na área de sua competência, sempre que os julgarem importantes para o trabalho do 
Conselho, ou quando solicitado pelos demais membros; 
XVII – Requerer votação de matéria em Regime de Urgência; 
XVIII – Apresentar moções, requerimento ou proposições sobre assuntos ligados à Segurança Alimentar 
e Nutricional; 
XIX – Deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas Comissões, Grupos de 
Trabalhos ou Conselheiros; 
XX – Propor a criação de Comissões; 
XXI – Exercer atribuições no âmbito de sua competência ou outras atribuídas pela Plenária; 
XXII – Participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento na área de Segurança Alimentar e 
Nutricional; 
XXIII – Participar das Conferências Nacional, Estadual, Regional e Municipal, quando delegados. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Estrutura Administrativa do COMSEA São José do Rio Preto 

SEÇÃO I 
Da Estrutura do Conselho 

Art. 24 O COMSEA terá a seguinte estrutura administrativa: 
I – Plenária; 
II – Diretoria Executiva: 
a) 01 (um) Presidente; 
b) 01 (um) Vice-Presidente; 
c) 01 (um) Primeiro Secretário; 
d) 01 (um) Segundo Secretário. 
III – Comissões; 
IV – Assessoria Técnica e Administrativa. 
 

SEÇÃO II 
Da Plenária 

Art. 25 A Plenária é o órgão soberano das deliberações do COMSEA e se compõe de Conselheiros 
Titulares e Suplentes, em exercício pleno de seus mandatos. 
§1º O quórum exigido para instalação dos trabalhos, em primeira convocação, será de 2/3 (dois terços) 
dos Conselheiros. 
§2º Para a segunda convocação, realizada 15 (quinze) minutos após a primeira, o quórum será de 
qualquer número inteiro acima da metade dos membros do Conselho. 
§3º Não havendo quórum suficiente em nenhuma das chamadas, a reunião será cancelada. 
Art. 26 O COMSEA reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre 
que for convocado pelo seu Presidente ou a requerimento de, pelo menos, metade de seus membros , 
com antecedência de 05 (cinco) dias ou a qualquer tempo e sempre que necessário, com a condição de 
que os Conselheiros sejam informados, com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas. 
§1º Poderão ser convidados a participar das reuniões do COMSEA, sem direito a voto, titulares de outros 
órgãos ou Entidades públicas, bem como pessoas que representem a Sociedade Civil, sempre que da 
pauta constar assuntos de sua área de atuação. 
§2º O COMSEA terá como convidado permanente, para participar das Plenárias, na condição de 
observador (com direito a voz), um representante de cada um dos Conselhos Municipais, com interface 
nas questões de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Art. 27 Nas ausências e impedimentos do Conselheiro Titular, assumirá o respectivo Suplente, que terá 
direito a voz e voto nas discussões. 
Art. 28 As Reuniões Ordinárias terão seu calendário anual fixados na última reunião de cada ano, 
devendo cada reunião ter duração máxima de 02 (duas) horas. 
Parágrafo único – As Reuniões Extraordinárias tratarão exclusivamente da matéria que justificar sua 
convocação. 
Art. 29 As atas serão redigidas de forma eletrônica pela Assessoria Técnica e Administrativa do 
COMSEA, aprovada pela Plenária e assinadas pelos Conselheiros presentes na referida reunião. 
Art. 30 As decisões do COMSEA serão tomadas por maioria simples, com quórum nunca inferior a 
metade mais um, de seus membros, exceto quando se tratar de matéria relacionada as propostas de 
mudança na Lei, alterações no Regimento Interno, bem como a utilização de quaisquer receitas ou 
dotações destinadas ao COMSEA que só poderão ser aprovadas com quórum mínimo de 2/3 (dois 
terços) de seus membros. 
Parágrafo único – As deliberações do COMSEA serão proclamadas pelo Presidente, com base nos 
votos da maioria simples, e terão a forma de Resolução, de natureza decisória ou opinativa, conforme o 
caso. 
 

 
Art. 31 Qualquer Conselheiro poderá apresentar matéria, por escrito, ao COMSEA, para a organização 
da pauta junto a Mesa Diretora. 
§1º Assuntos urgentes deverão ser examinados e deliberados diretamente pela Plenária. 
§2º A pauta e as demais matérias a serem tratadas nas reuniões deverão ser enviadas, sempre que 
possível, previamente aos Conselheiros. 
 

SEÇÃO III 
Das Reuniões Ordinárias 

Art. 32 As Reuniões Ordinárias terão suas pautas organizadas pela Assessoria Técnica e Administrativa 
e pela Mesa Diretora, delas constando necessariamente: 
I – Abertura da sessão; 
II – Leitura e aprovação da ata da sessão anterior, com assinatura dos Conselheiros presentes na 
referida reunião; 
III – Avisos, comunicações, registros de fatos, apresentação de proposições e de toda correspondência e 
documentos recebidos e expedidos pelo COMSEA; 
IV – Discussão e votação da matéria em pauta; 
V – Outros assuntos; 
VI – Encerramento. 
Art. 33 Todos os Conselheiros poderão apresentar sugestões para pauta com antecedência mínima de 
05 (cinco) dias úteis da próxima Reunião Ordinária. 
Parágrafo único – Não será objeto de discussão ou votação, matéria que não conste na pauta, salvo 
por decisão da plenária, hipótese em que a matéria extra pauta será discutida após conclusão dos 
trabalhos programados para a Reunião. 
 

SEÇÃO IV 
Da Ordem do Dia 

Art. 34 Somente depois de cumpridos os incisos I a III do artigo 31, o Presidente dará início a discussão 
das proposições e a votação da pauta da ordem do dia. 
§1º A matéria constante na Ordem do Dia obedecerá à seguinte ordem: 
I - Matéria em Regime de Urgência; 
II - Votação e discussões adiadas; 
III - Demais matérias, segundo antiguidade das proposições. 
§2º Proposições que exigem envolvimento de outros órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia 
Civil, Secretarias, Instituições e outros, exigirão, obrigatoriamente, formação de processo. 
Art. 35 O deferimento dos pedidos de urgência ou de preferência, dependerá da aprovação da plenária, 
nos casos de: 
I - Inclusão de matéria relevante; 
II - Inversão preferencial; 
III - Adiamento; 
IV - Retirada de pauta; 
V - Pedido de vista de matéria. 
Art. 36 O adiamento da discussão ou votação será requerido verbalmente por um ou mais conselheiros 
e não poderá exceder duas reuniões ordinárias; 
§1º O adiamento da votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de votação; 
§2º É vedado o pedido do segundo adiamento sobre a mesma matéria por requerimento do mesmo 
conselheiro. 
Art. 37 O autor de uma proposição de pauta poderá pedir a retirada da mesma a qualquer momento, 
exceto após iniciado o processo de votação da mesma. 
Art. 38 Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pelo Presidente da mesa, será 
concedida a palavra, primeiramente ao propositor e posteriormente aos demais conselheiros que 
solicitarem. 
Art. 39 – Serão concedidos os seguintes prazos para debate: 
I – Ao propositor será concedido o tempo de 10 (dez) minutos para a leitura do seu relatório; 
II – Aos demais conselheiros, 02 (dois) minutos; 
III – O Conselheiro que estiver com a palavra, pode ceder uma parte dentro de seu tempo. 
Parágrafo único – Cabe ao Presidente da mesa conceder um tempo maior ao propositor, de acordo 
com a necessidade da matéria ou andamento da Reunião Ordinária. 
Art. 40 Encerrado o tempo de debate sobre o tema em questão, o presidente da mesa deverá propor os 
encaminhamentos necessários. 
§1º Será assegurado aos prejudicados no debate o direito de resposta e defesa em caso de declarações 
ofensivas; 
 
§2º Caberá ao Presidente da mesa julgar as declarações tidas como ofensivas e assegurar o direito 
previsto nesse Regimento. 

 
 
Art. 41 Conforme disposto no artigo 29 do presente Regimento, as decisões do COMSEA serão tomadas 
por maioria simples, com quórum nunca inferior a metade mais um de seus membros, exceto quando se 
tratar de matéria relacionada as propostas de mudança na Lei, alterações no Regimento Interno, bem 
como a utilização de quaisquer receitas ou dotações destinadas ao COMSEA que só poderão ser 
aprovadas com quórum mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros. 
Parágrafo único – As deliberações do COMSEA serão proclamadas pelo Presidente, com base nos votos 
da maioria simples, e terão a forma de Resolução, de natureza decisória ou opinativa, conforme o caso. 
Art. 42 Havendo empate nas votações, abre-se novo debate e nova votação. Persistindo o empate, a 
matéria será encaminhada para discussão e nova votação na seguinte ou em Reunião Extraordinária 
convocada para tal fim. 
Art. 43 Todas as reuniões serão abertas à comunidade, que poderá manifestar-se mediante inscrição, 
sem direito a voto. 
 

SEÇÃO V 
Da Mesa Diretora 

Art. 44 A Mesa Diretora, composta por Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo 
Secretário, é a representação máxima do COMSEA, de conformidade com a Lei nº 9.188, de 06 de 
janeiro de 2004 e suas alterações, com este Regimento e demais dispositivos que regem a matéria. 
Art. 45 A Mesa Diretora será eleita na primeira reunião do COMSEA, sob a coordenação de servidor da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a posse 
dos Conselheiros, que será dada por ato do Executivo Municipal. 
§1º O Presidente do COMSEA será escolhido pela maioria absoluta dos representantes das Entidades 
Governamentais e Não-Governamentais, mediante a homologação em Reunião Ordinária, com mandato 
de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 
§2º Só poderão ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente, representantes das Entidades Não-
Governamentais. 
Art. 46 A Mesa Diretora poderá ser destituída, no todo ou em parte, através de requerimento assinado 
por maioria simples, e aprovada por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos Conselheiros. 
§1º No caso de destituição da Mesa Diretora, os Conselheiros terão seu direito de defesa assegurado, 
ficando facultado ao COMSEA dispor sobre a necessidade de Sessão Plenária específica para tal 
finalidade. 
§2º Ocorrendo nova eleição, os Conselheiros eleitos completarão o mandato. 
Art. 47 Cabe à Mesa Diretora estabelecer a pauta a ser tratada em Plenária, conforme prioridades dos 
assuntos elencados. 
Art. 48 Na ausência ou impedimento do Presidente, Vice-Presidente, ou Secretários, assumirá a 
Coordenação da reunião um Conselheiro Escolhido pela Plenária. 
Art. 49 No caso de vacância do cargo de Presidente, assumirá o Vice-Presidente temporariamente até 
que seja realizada uma nova eleição em caráter de urgência. 
Parágrafo único - Caso haja vacância de quaisquer dos cargos da Mesa Diretora, sendo eles 
Presidente, Vice-Presidente, ou Secretários, será convocada nova eleição para o cargo vago, em caráter 
de urgência. 
 

SEÇÃO VI 
Do Presidente 

Art. 50 Compete ao Presidente do COMSEA: 
I - Convocar as reuniões; 
II – Coordenar os trabalhos e presidir as reuniões; 
III – Submeter à votação as matérias a serem decididas pela Plenária, intervindo na ordem dos trabalhos 
ou suspendendo-os sempre que necessário; 
IV - Representar o COMSEA e delegar competências; 
V – Despachar e encaminhar os documentos recebidos, de acordo com o fluxo a ser estabelecido e 
aprovado pela Plenária; 
VI – Assinar as deliberações do COMSEA e os atos relativos ao seu cumprimento; 
VII – Submeter à apreciação da Plenária o relatório anual do COMSEA; 
VIII – Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e deliberações do COMSEA, com subsídio e Apoio 
Técnico e Administrativo, tomando para este fim as providências que se fizerem necessárias; 
IX – Exercer outras atividades de sua competência que lhe forem atribuídas; 
X – Distribuir às Comissões matérias para estudos e trabalhos relativos à competência do COMSEA; 
XI – Nomear, por meio de Resolução, os componentes das Comissões do  
Conselho; 
XII – Orientar o funcionamento das Comissões; 
XIII – Apresentar relatório anual das atividades do COMSEA à comunidade, divulgando através da 
Imprensa Oficial do município; 

 
XIV – Responder perante os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como à sociedade local 
pelas decisões do Conselho; 
XV – Estabelecer contato com os meios de comunicação, ou designar um porta-voz entre os membros 
do COMSEA, para tornar públicas as decisões do Conselho, desde que seja ato deliberado pela 
Plenária; 
XVI – Fixar o Calendário das Reuniões Ordinárias, em concordância com os membros do COMSEA. 
 

SEÇÃO VII 
Do Vice-Presidente 

Art. 51 Compete ao Vice-Presidente do COMSEA: 
I – Comparecer às reuniões da Diretoria Executiva, assessorando o Presidente em suas atribuições e no 
cumprimento das tarefas que trata o artigo 49; 
II – Substituir o Presidente, assumindo as funções constantes no artigo 49 em suas ausências. 
 

SEÇÃO VIII 
Do Primeiro Secretário 

Art. 52 Compete ao Primeiro Secretário: 
I – Secretariar as reuniões garantindo o registro dos debates sobre os temas em pauta; 
II – Registrar os resultados das votações; 
III – Elaborar as Atas das reuniões; 
IV – Zelar pela documentação do Conselho; 
V – Zelar pelo cadastro dos Conselheiros efetivos e Suplentes; 
VI – Garantir a expedição das convocações e demais documentos para todos os Conselheiros. 
 

SEÇÃO IX 
Do Segundo Secretário 

Art. 53 Compete ao Segundo Secretário: 
I – Auxiliar o Primeiro Secretário no cumprimento das tarefas que trata o artigo 51; 
II – Substituir o Primeiro Secretário, assumindo suas funções. 
 

SEÇÃO X 
Das Comissões 

Art. 54 As Comissões são partes delegadas, auxiliares das Plenárias, a quem compete propor, verificar, 
vistoriar, fiscalizar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhe forem submetidas, na forma deste 
Regimento Interno, nos prazos que lhes forem concedidos. 
Art. 55 As Comissões serão compostas por Conselheiros designados pela Plenárias que serão 
nomeados pelo Presidente do Conselho, através de Resolução. 
Art. 56 As Comissões poderão ser formadas a qualquer tempo, sempre que necessário, tendo o número 
de membros e o tema a ser estudado, fixados pelas Plenárias. 
Art. 57 Poderão participar das Comissões Conselheiros Governamentais e Não-Governamentais. 
Art. 58 As Comissões serão encarregadas de elaborar as propostas que serão apreciadas, discutidas e 
votadas pelo COMSEA. 
Art. 59 Na fase de elaboração das propostas a serem submetidas à Plenária do COMSEA, as 
Comissões poderão convidar representantes de Entidades da Sociedade Civil, de órgãos e entidades 
públicas e técnicos afeitos aos temas em estudo. 
Art. 60 As Comissões reunir-se-ão de acordo com a demanda e mediante pauta pré-estabelecida 
deliberada pela Plenária. 
 

SEÇÃO XI 
Da Assessoria Técnica e Administrativa 

Art. 61 A Assessoria Técnica e Administrativa do COMSEA é composta por servidor da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento que prestará o apoio Técnico-Administrativo necessário ao funcionamento 
do COMSEA. 
Art. 62 São atribuições do Apoio Técnico e Administrativo: 
I – Registrar, arquivar, elaborar e encaminhar os documentos e correspondências deliberadas pelas 
Comissões, reuniões ordinárias e extraordinárias e / ou Diretoria Executiva; 
II – Subsidiar as Comissões, Mesa Diretora e Plenárias, no sentido de tornar efetivos os princípios e as 
diretrizes estabelecidas na legislação vigente; 
III – Manter informados os Conselheiros sobre as reuniões ordinárias e extraordinárias que forem 
convocadas pela Mesa Diretora; 
IV – Organizar as reuniões, lavrar as atas, promover medidas destinadas ao cumprimento das decisões 
da Plenária; 
V – Manter sob guarda os arquivos e documentos do COMSEA. 
 

 
CAPÍTULO V 

Da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
SEÇÃO I 

Da Conferência de SAN 
Art. 63 A Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CMSAN - é a instância 
responsável pela indicação ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – 
das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, bem 
como pela avaliação do SISAN no âmbito do município. 
Parágrafo único – A Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional integra o SISAN no município e 
é regulamentada pela Lei nº 13.006/2018. 
Art. 64 As Conferências Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional de São José do Rio Preto se 
constituirão em espaço de discussão de política do COMSEA e definirão diretrizes e prioridades da 
Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Parágrafo único - As Conferências serão organizadas pelo COMSEA, em período não superior a 4 
(quatro) anos, por deliberação da plenária, a partir de sugestões de tema, data, local, e pauta da 
proposta previamente analisada em Reunião Ordinária. 
 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 

Art. 65 Perderá o mandato, o Conselheiro Titular, bem como seu Suplente que, durante o ano, faltarem a 
03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, salvo justificativa, por escrito, por meio de 
ofício ou por correspondência eletrônica, conforme o caso, antecipadamente ou, no máximo, até a 
próxima Reunião Ordinária. 
§1º A justificativa mencionada no artigo anterior será aprovada por maioria simples dos membros do 
COMSEA em plenária. 
§2º Fica vedada a recondução do Conselheiro e do seu Suplente, para o mesmo período, quando 
perderem o mandato. 
§3º O COMSEA deverá oficiar a Entidade, a qual o Conselheiro e seu Suplente representam, sempre 
que ocorram 02 (duas) faltas consecutivas ou alternadas, nas Plenárias. 
Art. 66 A substituição dos membros do COMSEA far-se-á da maneira designada neste Regimento 
Interno e na legislação vigente. 
Art. 67 O Conselheiro que, por qualquer motivo, não mais pertencer ao segmento que representa estará 
automaticamente desligado do COMSEA e será processada a sua substituição conforme prevê este 
Regimento. 
Art. 68 O membro que contrariar os princípios que norteiam a ação do COMSEA ou descumprir a Lei ou 
este Regimento poderá ser substituído por decisão de 2/3 (dois terços) dos conselheiros, assegurado o 
direito à defesa na Reunião Ordinária. 
Art. 69 Fica expressamente proibida a manifestação político-partidária ou religiosa nas atividades do 
COMSEA. 
Art. 70 As eventuais dúvidas sobre interpretação do presente Regimento Interno serão resolvidas por 
maioria simples dos Conselheiros presentes e os casos omissos, serão decididos por aprovação de pelo 
menos 2/3 (dois terços) dos conselheiros presentes na Reunião Extraordinária e serão registrados. 
Art. 71 A cada início de mandato, o COMSEA deverá elaborar o seu Plano de Atividades anual, em até 
02 (dois) meses após a nomeação de novo mandato, devendo o mesmo ser revisado anualmente, ou 
sempre que necessário. 
Art. 72 Esse Regimento poderá ser modificado, dentro dos limites legais que o cercam, pela plenária do 
COMSEA por decisão de pelo menos 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, em Reunião Extraordinária 
especialmente convocada para este fim, cabendo recurso, quando necessário. 
§1º As propostas de alteração regimental deverão ser apresentadas por escrito e será estabelecido um 
prazo de no máximo 30 (trinta) dias para sua análise, quando se realizará Reunião Extraordinária. 
Art. 73 Os casos omissos neste Regimento serão encaminhados pelo Presidente à Plenária que tomará 
as devidas providências. 
Art. 74 O presente Regimento entrará em vigor na data da sua publicação. 
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Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 37/2020 
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 administrativamente referente aos exercícios de 2015, 2016, 
2017, 2019 e 2020, que incide sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 02.15888/000, via edital, tendo em vista 
que a notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas 
(nos dias 17/06/2020 às 13:44h, 19/06/2020 às 11:16h e 23/06/2020 às 13:41h). 
Esclarecemos que o tributo revisto deverá ser recolhido no valor e vencimento indicado 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, o boleto para pagamento do imposto 
poderá ser solicitado 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 PROTOCOLO 

ESPÓLIO DE ADELINO ZANERATTO, MARIA 
APARECIDA LIMA ZANERATTO 

2020000138619 

São José do Rio Preto (SP), 24 de julho de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                       Erivaldo Maciel de Melo                                                                                   
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                        Chefe Interino – D.T.I. – SEMFAZ     
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 38/2020 
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 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro 
imobiliário por meio dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 52/2020, nº 53/2020, nº 54/2020, nº 55/2020 
e nº 56/2020, que incidem sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 02.18868/000.  
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 PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE APARECIDA VERGINIA DE OLIVEIRA 
2020000138482 

São José do Rio Preto (SP), 24 de julho de 2020. 
 

Pedro Facuri Junior                                                                                             Erivaldo Maciel de Melo                                                                                    
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                        Chefe Interino – D.T.I – SEMFAZ    
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020. 

Relação semanal de processos ARQUIVE-SE: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020156986 LUANA DE OLIVEIRA CAVICHIO 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020164913 ALAN JOSE COCOLO TERNERO 
2020148180 ANTONIO MERLINI 
2020160624 BRUSSI & BARALDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
2020158957 CENTRO EDUCACIONAL MICHELIN LTDA 
2020120041 CHARLES GABRIEL APARECIDO YANOVICH 
2020155879 ED ANTONIO FUMAGALLI 
2020161695 ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA 
2020159172 FRANCHISING STORE COMERCIO E LOGISTICA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP 
2020151757 JOSE EDUARDO SCARPASSA 
2020148848 JOSE LUIZ ZILLI 
2020168272 JOSE LUIZ ZILLI 
2020159187 JOSE LUIZ ZILLI 
2020158145 MARIA EMILIA MARQUES PERISSINI 
2020159817 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A 
2020144444 NAC SÃO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 
2020158952 NEO STORE COMERCIO E LOGISTICA DE SUPRIMENTOS LTDA 
2020159784 PAULO ROGERIO BARUFI 
2020146597 POLIANA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020158979   ALESSNDRO JESUS MARTINS 

  2020159791 ALEX TADEU MARTINS 
2020159902   ALEXANDRE SANCHES 

  2020163368 ALTINO BORGES DE SOUZA 
2020147002   ANDRESA CRISTINA LOPES 

  2020159411 ANTONIO CARLOS MARQUES DIAS 
2020144392   APARECIDO DONISETE DO CARMO 
2020135187   AXEL ALVES 

  2020163343 BALTHAZAR JOSE ESTEVES DE ALMEIDA 
 2020140255  BERNARDO BOCCHESE GALLO 

2020130923   BRUNA AHATA DIAS DE SOUZA 
 2020149719  BRUNO BORSATO 
 2020138347  BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 

2020129971   BRUNO PEREIRA DE MATOS 
 2020159141  CARMEN LUCIA MARTINS 

2020149530   CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP 
2020128968   CIBELI DE MORAES SOARES COSTA 

 2020152524  CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA 
2020132358   CLEBER JUNIOR GREGORIO DE CARVALHO 
2020149629   CLEONE SANTOS SILVA 

 2020122692  DANIEL DE CASTRO AGUIAR 
 2020155867  DAVID MARTINS GOMES VIEIRA 

2020150652   DAVID RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 
2020145291   DIOGO HENRIQUE FERREIRA 
2020137461   DOSVALDO CARVALHO DA SILVA 
2020145304  2020145308 DURVAL PRETES 
2020129982   EDINEIA MOURA DA SILVA BEZERRA 
2020146502   EDSON ANTONIO DA SILVA 

 2020152769  EDSON SILVA DOS SANTOS 

 2020152831  ELIPSE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS PROPRIOS LTDA EPP 

 2020144351  ELTON DANILO RODRIGUES 
  2020150948 ERICA CRISTINA BARROZO 
  2020144232 ESPANHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

 2020135166  ESTER DA SILVA MONTESIN DO 
NASCIMENTO 

2020144434   FABIANA DE GOIS SOUZA 
2020129742   FABIO FERNANDES ALVES 

  2020157075 FAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE 1 LTDA 

2019281646   FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

 2020123898  FERNANDA BAGATINI DA CUNHA 

 2019440257  FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA ELIAS E 
SILVA 

 2020150956  FLAVIO JOSE BALSAN 
 2020146420  FLAVIO TAKAO FUKABORI 

2020149681   FRANCIELLE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 
2020118184   FRANCISCA NEPONUCENO DE OLIVEIRA 

 2020149898  G O M RP SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA 
2020128875   GABRIEL EUFLOSINO VENDRAMINI 
2020141317   GERALDO MACHADO 
2020121834 2020121999  GILBERTO GOMES DA SILVA 

  2020142401 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA QUADRADO 
2020161636   GUSTAVO DOS SANTOS MEUCCI 
2020146431   HELBER LUIS FOLA OLIVEIRA 

2020145545   HOMAILE MASCARIN DO VALE 
2020128006   ILSON ANTONIO ALVES 
2020145279   ISABELLA NARDINI CABRAL 
2020161694   ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 

 2020158174  J L GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO 
EMPRESARIAL LTDA ME 

2020143128   JAIR APARECIDO LUCATELLI 
2020139305   JEOVANA DE SOUZA 
2020161469   JESSICA VENANCIO FERNANDES 
2020106894   JESSIKA ARAUJO DE ALMEIDA 

 2019431535  JOÃO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 
2020159091   JOAO CRISOSTOMOS ALVES DOS SANTOS 
2020142361   JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO 
2020155794   JOÃO MARIA CELESTINO FILHO 
2020154338  2020137605 JOAQUIM ANTONIO POLOTTO 
2020141150   JODINELIA ALMEIDA DA COSTA 

  2020168405 JOSE LUIZ ZILLI 
2020132500   JOSE MANOEL DE AGUIAR BARROS 
2020150585   JOSE MARIA CORREIA DA SILVA FILHO 

 2020143079  JOSE NILTON RODRIGUES DE SOUZA 
 202073940  JULIANO MARCOS SOARES 
 2020159808  KIARA TAKAHASHI DA SILVA 
 2020145709 2020145714 LEANDRO LEONARDO BARBOSA 
 2020139348  LEILA NUNES GONZALES 
 2020157003  LILIAN RIBEIRO 
  2020167382 LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 
  2020167482 LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 

2020125140   LUIS CARLOS DA SILVA 
 2020143064  LUIZ CARLOS FERREIRA 

2020152796   LUIZ CLAUDIO GOMES MARTINS 
2020109982   MAEVERSO GIANINI VALIN 

 2020147984  MARCELO AUGUSTO DE FREITAS 
2020144403   MARCIA CRISTINA BASSETTE 
2020132513   MARCOS DE SOUZA FERNANDES 
2020150624   MARCOS MOREIRA DOS SANTOS 

 2020129956  MARCOS SILAS FERREIRA DE MORAES 
 2020146486  MARIA LUCIA DOS SANTOS DA ROSA 

2020159896   MARIELE RIOS BORGES  
2020120998   MARILIA BETANIA HERCULANO VOLPI 

 2020150930  MARLEI JACINTA DE SANTIAGO 

  2020163528 MARLUCI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA DE 
ARAUJO 

202048135 202050544  MATEUS MARQUES DE SOUZA 
  2020164929 MATILDA RIBASKI FRADE 

  2020141315 MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

202078154   MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

202088990   NATHALIA PARO GOMES 
2020129827   NILTON CESAR FERNANDES FILHO 
2020126048   NIVALDO VITORASSO 

  2020161721 PERCILIO LATANCE 

2020151885   R & R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
RIO PRETO LTDA 

2020159085   RAFAEL MARTINS RODRIGUES 
 2020158084  RAFAEL PEREIRA NEVES 

2020148057  2020148062 REAL ALLIANCE ADMINISTRADORA DE 
BENS PRÓPRIOS LTDA 

  2020168264 REGINALDO APARECIDO ROSA 
2020155791   RENAN RICCI ALVES 
2020147039   RENATA NOGUEIRA 

 2020126441 2020126443 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIO S/A 
 2020145181 2020145176 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 
 2020145674 2020145676 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
  2020167444 ROBERTO GONCALVES 

2020143152   ROBSON APARECIDO NATI 

  2020158127 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

 2020113417  RODRIGO GARDETTI TUCAMOTO 
 2020126837  ROGER MULLER MARQUES 
 2020148059  ROMILDO MARQUES DA COSTA JUNIOR 
 2020150908  SABRINA ALVES COSTA 

2020163303   SEBASTIAO APARECIDO AVEIRO 
202077227   SEBASTIÃO ROGERIO ALVES 

  2020141277 SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

2020144316   SHIRLEI DE FATIMA DOLIVO OLIVEIRA 
2020130778   SIDINEI ANDERSON BARBOSA 
2020150690   SUZAMARA DOS SANTOS 
202085050   TATIANA MARIA SANT ANA LOPES BLANCO 

  2020166134 UELDER DA SILVA PEDROZO 
2020159024   VALDECIR MARQUESI 
2020142188   VANDERLEI LACERDA 

 2020155934  VICTOR JOSE ETECHEBERE VIEIRA 
 2020149053  VICTOR MARANHA CORREA 
  2020168406 VITORINO PEREIRA DE CARVALHO 
 2020154310  VIVIAN MAZETTI 
 2020144358  VIVIANE LEÃO DA SILVA ONISHI 

2020150659   WAGNER PRATES DOS SANTOS 
2020158964   WANDERSON DE JESUS SOUZA 
2020136756   WELLINGTON ZIATTI 

 2020128391  YURI FERNANDO SANTOS DE FREITAS 
  2020161796 ZTRÊS PARTICIPAÇÕES LTDA 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 
 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
 2020149546  ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA 
  2020167443 ALVARO FRANCISCO EVANGELISTA 

2020146515 2020146510  AMANDA NOGUEIRA 
 2020125201  ANDERSON GALEGO DA LUZ 
  2020162585 ANTONIO MERLOTTO 

2020146325   APARECIDA MOREIRA 
2019389035 2019389053  ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS 

JOALHEIRAS DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 
POLO JOALHEIRO 

2020159130   BARBARA SAORI FUKUJU 
 2020145828  C A D M EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 
2020148074   CARLOS CESAR DA SILVA 

  2020128348 CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL 
 2020158250  DAYANA SALMAZO DA SILVA 

2020145594   DIORACI RODRIGUES CARDOZO 
 2020149846  EDNA APARECIDA DE MACEDO 

2020146244   EGNA CALASSIO DA SILVA SANTOS 
2020116407   EVANDRO FELIPE PEREIRA 
2020149745   FABIA ANDREIA SALVADOR SILVA 

 2020159104  FERNANDO MAURO LOOSLI 
2020149082   GABRIEL LEANDRO REGATIERE 
2020146224   GIOVANE DE LIMA SILVA 
2020125520 202012523  IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL 

FORMOSA 
2020159906 2020159905  JACYR MAVAGNANI 
2020159782   JESSICA CARLA SOUZA SILVA 

 2020160721  JOAQUIM MAICON MEDEIROS DA SILVA 
 2020150929  JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA 
 2020160779  JOSE DONIZETI PATRIARCHA 

2020155739  2020155742 JOSE ROBERTO GIGLIO 
2020145371   JULIO BARBOSA DE ALMEIDA NETO 

  2020144459 LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE LTDA 
  2020144119 

2020144111 
2020144481 
2020144138 

LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE LTDA 

2020128964   LUCAS ELIAS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 
2020143101 2020143105  LUCIANO CARLOS RIBEIRO 
2020148870   LUIZ CARLOS DO PRADO FILHO 
2020148186  2020148188 LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA 

  2020157147 MARCELO MALAGO 
 2020164884  MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

GRANEIRO 
2020147768   NATALIA DAVANZO 
2020144328  2020144329 NEIDE FERREIRA PEIXOTO CAVASSANI 
2020142146 2020142149 2020142152 ORLANDO MAURICIO COSTA 
2020150887   RICARDO ALESSANDRO DA ROCHA 

TRINCA 
 202046844  RICARDO GONÇALVES BALDAN 
 2020154395  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020154382  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020154392  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

2020146336   RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS 
2020149586   TAISI APARECIDA ADOLFO ALEXANDRE 

 2020115713  VIVIAN AGUIAR DE RE RYLKO 
 2020151111  WILSON FERREIRA DA SILVA 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

RAFAEL FERNANDES DA SILVA e FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos quatro (04) de maio de um mil novecentos e 
noventa e seis (1996), com vinte  e quatro (24) anos de idade, psicólogo, solteiro, filho de LUCIANO 
PEREIRA DA SILVA e de dona REGINA FERNANDES FARIA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e três (23) de novembro de um mil novecentos e noventa e dois 
(1992), com vinte  e sete (27) anos de idade, cabeleireira, solteira, filha de RINALDO LEONARDO DA 
SILVA e de dona MARIA FRANCISCA DA SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e quatro (24) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
25 de julho de 2020
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Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 24/2020. Objeto: Prestação de serviços de 
higienização e desinfecção de todas as ruas e espaços públicos do 
Município de Tanabi, no combate ao coronavírus, a serviço da Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de Tanabi-SP , conforme 
descrição e quantitativo constante no anexo I deste edital . Entrega 
de envelopes, credenciamento e abertura do envelope e negocia-
ção. Será na data de 31/07/2020, as 09h15min. O edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 
ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 23 de julho 
de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 23/2020. Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
caçambas para remoção, transporte e destinação fi nal de entulho 
recolhido nos bairros bem como em diversos pontos da cidade de 
Tanabi- SP, pelo prazo de 12 (doze) meses.  Entrega de envelopes 
e credenciamento e negociação: 07/08/2020, as 11h15min O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi,  sito à 
Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 
09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 24 
de agosto de 2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 23/2020. Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
caçambas para remoção, transporte e destinação fi nal de entulho 
recolhido nos bairros bem como em diversos pontos da cidade de 
Tanabi- SP, pelo prazo de 12 (doze) meses.  Entrega de envelopes 
e credenciamento e negociação: 07/08/2020, as 11h15min O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi,  sito à 
Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 
09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 24 
de agosto de 2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2020
Objeto: Fornecimento de medicamentos não padronizados, em 
função do atendimento assistencial à pacientes com enfermidades 
nas unidades de saúde do município.
Data do Encerramento: 12/08/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 21 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - CONVITE Nº. 001/2020- 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, 
HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da presente 
Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEI-
CULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, SENDO UM 
CARRO DE SOM, COM CAIXAS DE SOM DE LONGO ALCAN-
CE, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY 
BASSITT – SP, em prol da empresa SAMUEL DURAN CAFER 
24198927200, pelo valor de R$ 40,00 (Quarenta reais), por hora 
de serviço prestado, nos termos e condições da proposta apre-
sentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as 
cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 03 
de fevereiro de 2020 - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - CONVITE Nº. 001/2020 
– EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO 
DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, SENDO UM CARRO 
DE SOM, COM CAIXAS DE SOM DE LONGO ALCANCE, PARA 
ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT – SP. 
CONTRATADO: SAMUEL DURAN CAFER 24198927200. VALOR: 
R$ 40,00 (Quarenta reais), por hora de serviço prestado. ASSINA-
TURA: 03 de fevereiro de 2020, retroagindo os efeitos da presente 
publicação à data de sua assinatura.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 - CONVITE Nº. 003/2020 - 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, 
HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da presente 
Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
em prol da empresa MAZZUCCA COMÉRCIO E SISTEMAS DE 
ELETRECIDADE LTDA, pelo valor mensal de R$ 9.500,00 (nove 
mil e quinhentos reais), totalizando R$ 114.000,00 (cento e qua-
torze mil reais), nos termos e condições da proposta apresentada, 
lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas 
de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 10 de março de 
2020 - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 - CONVITE Nº. 003/2020 
– EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ÓRGÃOS PÚ-
BLICOS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
CONTRATADO: MAZZUCCA COMÉRCIO E SISTEMAS DE ELE-
TRECIDADE LTDA. VALOR: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil 
reais). ASSINATURA: 10 de março de 2020, retroagindo os efeitos 
da presente publicação à data de sua assinatura
PROCESSO LICITATÓRIO 014/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
003/2020 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, em prol da empresa JAVEP – 
VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelo valor global de R$ 
51.690,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e noventa reais), nos 
termos e condições da proposta e lances apresentados, lavrando-
-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. 

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 06 de abril de 2020. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO 014/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
003/2020 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 
CONTRATDO: JAVEP – VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
VALOR: R$ 51.690,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e noventa 
reais). ASSINATURA: 06 de abril de 2020, retroagindo os efeitos da 
presente publicação à data de sua assinatura.
PROCESSO LICITATÓRIO 017/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
006/2020 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE ELE-
TRODOMÉSTICOS, em prol das empresas PROTEC INFORMÁTI-
CA DE OLÍMPIA EIRELI, referente ao item 01 pelo valor global de 
R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e  CLAUDETE REIS 
PEREIRA PETROCELI ME, referente ao item 02 pelo valor global 
de R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), nos termos 
e condições da proposta e lances apresentados, lavrando-se se for 
o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt - SP, 23 de abril de 2020. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO 017/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
006/2020 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. CONTRA-
TADOS: PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA EIRELI, CNPJ 
61.130.340/0001-21, referente ao item 01 pelo valor global de R$ 
599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e  CLAUDETE REIS 
PEREIRA PETROCELI ME, referente ao item 02 pelo valor global 
de R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais). ASSINATU-
RA: 23 de abril de 2020, retroagindo os efeitos da presente publica-
ção à data de sua assinatura.
PROCESSO LICITATÓRIO 018/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
007 /2020 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS DE INFORMÁTICA, em prol das empresas RODRIGO 
MARQUES NOGUEIRA, referente ao item 01 pelo valor global de 
R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) e  PROTEC IN-
FORMÁTICA DE OLÍMPIA EIRELI, referente ao item 02 pelo valor 
global de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa e noventa 
reais), nos termos e condições da proposta e lances apresentados, 
lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas 
de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 23 de abril de 
2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO 018/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
007 /2020 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 
CONTRATADOS: RODRIGO MARQUES NOGUEIRA, referente ao 
item 01 pelo valor global de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trin-
ta reais) e PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA EIRELI, referente 
ao item 02 pelo valor global de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e 
noventa e noventa reais). ASSINATURA: 23 de abril de 2020. retro-
agindo os efeitos da presente publicação à data de sua assinatura.
PROCESSO LICITATÓRIO 019/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
008/2020 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO, o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE MÓ-
VEIS DE ESCRITÓRIO, em prol das empresas PRADO MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA ME, 
referente aos itens 01 e 04 no valor global de R$ 722,00 (setecen-
tos e vinte e dois reais),  PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA 
EIRELI, referente ao item 02 pelo valor global de R$ 10.680,00 
(dez mil, seiscentos e oitenta reais) e TUKABI MÓVEIS – EIRELI, 
referente aos item 03, pelo valor global de R$ 6.060,00 (seis mil 
e sessenta reais), nos termos e condições da proposta e lances 
apresentados, lavrando-se se for o caso, competente contrato com 
as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 
14 de maio de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO 019/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
008/2020 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO. CONTRATA-
DOS: PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 
CATANDUVA LTDA ME, referente aos itens 01 e 04 no valor global 
de R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais),  PROTEC INFOR-
MÁTICA DE OLÍMPIA EIRELI, referente ao item 02 pelo valor global 
de R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais) e TUKABI 
MÓVEIS – EIRELI, referente aos item 03, pelo valor global de R$ 
6.060,00 (seis mil e sessenta reais). ASSINATURA: 14 de maio de 
2020, retroagindo os efeitos da presente publicação à data de sua 
assinatura.
Processo Administrativo nº 026/2020 - Dispensa nº 010/2020 – EX-
TRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS, LEVANTAMENTO 
DE INFORMAÇÕES, CADASTRO E ENVIO DA MOVIMENTAÇÃO 
DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ABRANGIDOS 
PELA FASE IV DO SISTEMA AUDESP, REFERENTE AO PRIMEI-
RO SEMESTRE DE 2020. CONTRATADO: METAPÚBLICA – CON-
SULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. VALOR: 
R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). ASSINATURA: 29 de maio 
de 2020, retroagindo os efeitos da presente publicação à data de 
sua assinatura.
Processo Administrativo nº 036/2020 - Dispensa de Licitação nº 
015/2020 - RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação referente a locação de um imó-
vel, situado à Rua Camilo de Moraes, nº 455, Centro em Bady Bas-
sitt – SP, pelo período de 12 (doze) meses, de propriedade do Sr. 
JOÃO PEREIRA, brasileiro, casado, micro empresário, portador do 
CI/RG nº 5.279.478 e inscrito no CIC/CPF: sob o nº 103.647.498-
49, neste ato representado pela empresa ALEX BRDARIC, inscrita 
no CNPJ sob o nº 09.164.136/0001-01, com sede nesta cidade na 
Rua Camilo de Moraes, nº 124, em Bady Bassitt - SP, para sediar 
parte dos setores da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, nos 
termos do inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666/93. Bady 
Bassitt – SP, 16 de julho de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.307, de 24 de julho de 2020.
“Dispõe sobre o fechamento de estabelecimentos aos sábados e 
domingos, e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e; 
Considerando o recente desenvolvimento da pandemia do novo Co-
ronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/MS, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo vírus;
Considerando o Decreto n.º 18.636, de 15 de julho de 2020, da 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo; 
Considerando a nova determinação de fechamento dos supermer-
cados e hipermercados no Município de São José do Rio Preto, 
bem como a consequente possibilidade do êxodo de moradores do 
referido município para o Município de Cedral no período em que os 
estabelecimentos estiverem fechados; 
Considerando que o Município de Cedral depende dos leitos de UTI 
de São José do Rio Preto e que com a determinação do Decreto 
acima, os Municípios limítrofes poderão sofrer grandes impactos em 
saúde pública, em especial o aumento de casos de COVID-19; 
Considerando que entre os dias 02 junho até a data de hoje o 
número de casos positivos de COVID-19 aumentaram signifi cati-
vamente, sendo de 03 para 57 casos positivos, resolve baixar o 
seguinte: 
DECRETO: 

Art. 1.º - Nos dias 25 e 26 de julho de 2020, fi ca proibido o atendi-
mento ao público em mercados, supermercados, mercearias e dis-
tribuidores de água e gás, sendo permitidas as atividades internas 
e a adoção do sistema de entrega a domicílio (delivery), e vedado o 
sistema drive thru. 
Art. 2.º - Nos dias 25 e 26 de julho de 2020, o funcionamento e o 
atendimento ao público nos estabelecimentos não elencados no art. 
1.º, desde que cumpridas às medidas de distanciamento, atendi-
mento, higienização, e evitando aglomerações, conforme deter-
minações do Decreto Municipal n.º 3.280/2020, será realizado da 
seguinte forma: 
I – açougues, padarias e quitandas, exceto os que se encontrarem 
no interior de mercados, supermercados e lojas de conveniência, 
poderão funcionar até às 18h do dia 25 (sábado), e até às 12h do 
dia 26 (domingo); 
II – sorveterias, lanchonetes, restaurantes e pizzarias, deverão 
manter o funcionamento interno, sem atendimento ao público, de-
vendo realizar o atendimento apenas em sistema delivery, fi cando 
vedado o sistema drive thru; 
III – lojas comerciais de modo geral, deverão encerrar suas ativi-
dades às 12h do dia 25 (sábado), fi cando vedado a realização do 
sistema delivery ou drive thru após o fechamento do estalecimento; 
Parágrafo único: As farmácias/drogarias e postos de combustível 
(exceto as lojas de conveniência) poderão realizar suas atividades 
normalmente. 
Art. 3.º - Ficam os proprietários de estabelecimentos cientes da 
responsabilidade de fi scalização de seus estabelecimentos quanto 
a eventual aglomeração de pessoas no dia 24/07/2020, devendo 
cumprir as disposições do Decreto Municipal n.º 3.280/2020, sob 
pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
Art. 4.º - Os casos não especifi cados neste Decreto serão analisa-
dos tempestivamente pelo Chefe do Poder Executivo, em conjunto 
com o departamento de fi scalização e com as Coordenadorias de 
Saúde e de Planejamento. 
Art. 5.º - Fica mantida a determinação disposta no art. 1.º do Decre-
to Municipal n.º 3.301/2020. 
Art. 6.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 24 de julho de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma data 
e local de costume. 
Luis Henrique Garcia
Secretário
Portaria n.º 2.960, de 23 de julho de 2020.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Complementar n.º 
01/94, resolve baixar a seguinte
PORTARIA:
Artigo 1.º - Fica concedido a Sra. SORAIA SANTIAGO FIRMINO DA 
SILVA, portadora do RG n.º 24.159.753-5, e inscrita no CPF sob o 
n.º 276.467.258-62, ocupante do emprego público de Escriturária, 
uma gratifi cação de 50% (cinquenta por cento) sobre seu salário 
base, para exercer as atribuições de Chefe da Tesouraria da Prefei-
tura Municipal de Cedral. 
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 15 de julho de 2020, revogando as 
disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de julho de 2020; 90.º Ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal   
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na mesma 
data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário
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EXTRATO DE ADlTlVO CONTRATUAL

Contrato nº 009/2018

Pregão Presencial nº 004/2018

Contratante: Empresa Municipal de Construções Populares ,

Contratada: UNHA & COR LTDA ME

Objeto do Contrato: Fornecimento de materiais a serem utilizados nas atividades
de formação manicure, design de sobrancelha e corte e escova, integrantes do
Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial — PDST — Espaço Viver Bem —

Residencial Solidariedade.

Objeto do TermoAditivo: Prorrogação de prazo.

Valor anual: R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Assinatura do TermoAditivo: 17 de Junho de 2020

Vigência: 6 (seis) meses.

WWAdã d Afa Morais

l

OPÍ— Empresa nicipal de Construções Populares

EMCOP— Empresa Municipal de Construções Populares
Rua Travessa Paulo Laurito, 49 , Vila Maria — CEP 15025410, São José do Rio Preto — SP

Telefones (17) 3216 5655 A emc0p©ríopreto.5p.gov.br , www,riopreto.sp.gov.br

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 05/Agosto/2020 às 11h 2º Leilão: dia 06/Agosto/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 05 de Agosto de 2020 às 11:00 horas.Segundo Leilão: dia 06 de Agosto  de 2020 às 11:00 
horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições 
de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: O lote nº 10, 
da quadra S, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São 
José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua 
Projetada 12; do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 09; do lado 
esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 16, 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 19,48m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 
150.208 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
1º Leilão R$ 79.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 95.561,21. Caso não haja licitantes ou não 
seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 06 de Agosto de 2020, às 
11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, 
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor 
da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) 
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão 
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, 
seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao 
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido 
de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado 
estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações 
judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.


