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AGENDAMENTO Poupatempo começa fazer agendamento 
pelo site a partir de hoje. Reabertura é quarta-feira. Pág. A2 

PV indica 
Lawrence para 

ser vice na chapa 
pedetista

Motoristas podem ser surpreendidos com 
1,2 mil multas represadas da Área Azul

PREPARE O BOLSO

Proibição de 
acompanhante

é para todo 
comércio

SMC elege 
nova diretoria 
chapa única 
na segunda
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Policiais de Rio Preto durante operação no Mato Grosso; um dos suspeitos preso

Cláudio LAHOS

Membro da organização crimino-
sa que aplicava golpes através do site 
de compra e venda OLX, um ex-militar 
das Forças Armadas foi identificado 

O novo texto atualizado da 
deliberação 3/2020 formulado 
pelo Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus em 
Rio Preto ampliou a proibição 
da entrada de acompanhantes 
para todos os estabelecimen-
tos comerciais da cidade e não 
mais somente os supermerca-
dos e hipermercados    
                             Pág. A3

Rio Preto só perde para a capital 
em arrecadação a Fundo do Idoso

Rio-pretenses são 'laranjas' 
em golpe nacional da OLX

Arquivo DHOJE

Divulgação

Incêndio 
atinge duas 

propriedades
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Falso policial é 
detido com arma 

e distintivo
Pág. A4

pela Polícia Civil como responsável 
por recrutar rio-pretenses para serem 
“laranjas” no golpe que era aplicado 
em todo país.                   Pág  A4

Rio Preto está sem registrar 
multas por descumprimento no 
estacionamento rotativo desde 
março deste ano, quando en-
trou em vigor uma deliberação 
do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito) que paralisou os 
serviços necessários para o 
protocolo de recursos destas 
multas. De junho a agosto do 
ano passado foram 1.040 mul-
tas aplicadas. Se a proporção 
de crescimento de autuações 
na cidade se mantiver, mais 
1.200 motoristas podem estar 
com as multas de Área Azul 
represadas.               Pág. A2

A Receita Federal vai repas-
sar R$ 6,1 milhões a Fundos 
do Idoso do Estado. O valor se 
refere a destinações do Impos-
to de Renda feitas por contri-
buintes por meio da Declara-

ção 2020. Em segundo lugar 
no Estado e primeiro lugar no 
Interior figura Rio Preto com 389 
destinações e R$ 414.700,97 
recebidos. Na sequência, estão 
o fundo municipal de Campinas 

(R$ 333.089,09). ), o fundo 
estadual (R$ 302.219,97) e os 
fundos municipais de Ribeirão 
Preto (R$ 297.522,51) e de 
Santos (R$ 220.361,44).  
                               Pág. A2

Rio Preto 
fica na Fase 
Laranja mais 
uma semana
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Área Azul de Rio Preto 
pode ter desde junho 
1,2 mil multas represadas 
apenas com notificações 
aos motoristas
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TRÂNSITO

Área Azul pode ter 1,2 mil multas represadas
Rio Preto está sem registrar 

multas por descumprimento no 
estacionamento rotativo desde 
março deste ano, quando en-
trou em vigor uma deliberação 
do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito) que paralisou os 
serviços necessários para o 
protocolo de recursos destas 
multas.

Neste período, o município 
chegou a suspender totalmen-
te entre abril e maio a aplica-
ção de multas, mas retomou 
a fiscalização em junho. Com 
isso, fiscais estão fazendo as 
notificações de motoristas 
irregulares na Área Azul, mas 
as multas só serão cobradas 
a partir do momento em que a 
deliberação do Contran deixar 
de ter validade. 

No ano passado, Rio Preto 
contabilizou 12.364 multas por 
desrespeito ao estacionamento 
rotativo, número muito acima 
dos dados de 2018 (5.581) e 
2017 (4.444). Neste ano, de 
janeiro a março, foram 5.429 
multas, o que representa um 
aumento de 122% em relação 
ao mesmo período em 2019.

De junho a agosto do ano 
passado foram 1.040 multas 
aplicadas. Se a proporção de 
crescimento de autuações 
na cidade se mantiver, mais 
1.200 motoristas podem estar 
com as multas de Área Azul 
represadas.

“Tem muita gente abusando 
na hora de utilizar as vagas, 

sem logar no aplicativo, que-
rendo dar o famoso jeitinho 
brasileiro. Infelizmente, pou-
cas pessoas tem o hábito de 
consultar a própria situação 
no Detran. Aí quando essas 
multas repensadas chegarem, 
o cidadão acaba se assustan-
do”, afirmou o secretário de 
trânsito de Rio Preto, Amaury 
Hernandes.

Disponível para a população 
desde dezembro de 2018, o 
aplicativo Estacione Mais virou 
uma ferramenta para a realiza-
ção do pagamento da tarifa da 
Área Azul e já contabiliza 70 
mil downloads. “A fiscalização 
eletrônica permitiu aumentar a 
rotatividade das vagas em até 
62%. Isso fez com que mais 
usuários possam ter vagas dis-
poníveis para utilizar. Fizemos 
ainda a demarcação das vagas, 
que tem previsão de entrar em 
operação no fim deste ano. 
Estamos trabalhando também 
em mais opções de auto servi-
ço para oferecer aos usuários”, 
comentou o presidente da 
Emurb (Empresa Municipal de 
Urbanismo), Rodrigo Juliano.

De acordo com a Secretaria 
de Trânsito, são 3.069 vagas 
para estacionamento rotativo 
dividias entre o Centro e o 
bairro Redentora. O pagamento 
do crédito é obrigatório para 
utilização destas vagas de se-
gunda a sexta, das 8h às 18h, 
e de sábado das 8h às 12h. O 
tempo máximo para utilização 
é de três horas e a multa pre-
vista por descumprimento é de 
R$ 195,23.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cidade pode ter mais de 1,2 mil multas represadas sem envio aos motoristas

Cláudio LAHOS

RANKING A PARTIR DE HOJE

Rio Preto é 2ª no Estado em 
arrecadação para Fundo do Idoso

A Receita Federal vai repas-
sar R$ 6,1 milhões a Fundos 
do Idoso do Estado. O valor 
se refere a destinações do 
Imposto de Renda feitas por 
contribuintes por meio da De-
claração 2020. 

No ranking de quantidade 
de doações e de valor total em 
dinheiro recebido, o Fundo do 
Idoso da cidade de São Paulo 
ficou em primeiro lugar, com 
711 destinações que totaliza-
ram R$ 1.008.509,81.

Em segundo lugar no Esta-
do e primeiro lugar no Interior 
figura Rio Preto com 389 
destinações e R$ 414.700,97 
recebidos. Na sequência, estão 
o fundo municipal de Campinas 
(R$ 333.089,09), o fundo es-
tadual (R$ 302.219,97) e os 
fundos municipais de Ribeirão 
Preto (R$ 297.522,51) e de 

Santos (R$ 220.361,44).
Ao todo são 76,5 mil idosos 

vivendo em Rio Preto. No dia 
30 de julho, a Receita Federal 
fez o primeiro repasse. Foi o 
primeiro ano em que foi possí-
vel essa destinação por meio 
de Darf, até 3% do imposto 
devido apurado na declaração.

No Estado de São Paulo, 
122 fundos municipais do 
idoso, além do fundo estadu-
al, receberam um total de R$ 
6.131.174,38 referentes a 
5.702 destinações de pessoas 
físicas.

Outros 45 fundos munici-
pais de São Paulo não recebe-
ram repasses por não terem re-
cebido doações ou por estarem 
com o cadastro inconsistente. 
Em todo o Brasil, neste primei-
ro repasse, foram entregues 
cerca de R$ 22,8 milhões a 
428 fundos, correspondendo 
a 21.297 destinações.

Em Rio Preto, desde o co-
meço do ano, a Secretaria de 
Assistência Social (Semas) vem 
se empenhando em divulgar 
este programa federal que be-
neficia tantas pessoas. Várias 
reuniões ocorreram no gabinete 
do prefeito, com participação 
do diretor da Receita Federal 
José Mauro da Silva, contado-
res da cidade, representantes 
de entidades e assistentes 
sociais. Esta destinação (que 
não é doação) torna possíveis 
as ações integradas do Conse-
lho Municipal dos Direitos do 
Idoso (CMDI) e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (CMDCA), 
permitindo melhorar a vida dos 
rio-pretenses.

O objetivo é que as enti-
dades recebam os recursos 
e melhorem o atendimento, 
conforme explica a presidente 
do CMDCA, Camila Sparvoli. 
“Após a pandemia vamos pre-
cisar muito de toda e qualquer 
ajuda social. Todas as nossas 
organizações sociais, 39 no 
total, podem ofertar muito, prin-
cipalmente àqueles mais vul-
neráveis. Melhorar a situação 
dos asilos, ações em geral para 
criança e adolescentes”, diz.

Participar da Destinação 
Solidária é simples, fácil, sem 
custos: é uma parte do Imposto 
de Renda que pagaria para o 
governo federal, mas que vai 
para instituições que cuidam 
de crianças, adolescentes e 
idosos. Na própria declaração, 
você pode preencher o item 
Doações Diretamente na De-
claração.

Da REPORTAGEM

Poupatempo começa agendar 
atendimento para reabrir quarta

O Poupatempo Rio Preto 
participará do terceiro mutirão 
do RG, que tem como objetivo 
atender às solicitações de en-
trega de urgência de Carteiras 
de Identidade em todo o Estado 
de São Paulo. A unidade de Rio 
Preto volta a suas atividades 
presenciais no dia 2 de setem-
bro após mais de cinco meses 
fechado.

Agendamento - O atendi-
mento nas unidades acontecerá 
mediante agendamento prévio, 
que estará disponível a partir 
deste sábado (29) através do 
portal (www.poupatempo.sp.gov.
br).

Além de Rio Preto outras 14 
unidades participarão deste mu-
tirão são as unidades da Região 
Metropolitana de São Paulo, 

em Caieiras, Carapicuíba, Cotia, 
Osasco, Taboão da Serra, Dia-
dema e Santo André, além dos 
municípios do Interior Paulista, 
como Barretos, Catanduva, Fer-
nandópolis, Indaiatuba, Marília, 
Presidente Prudente e Rio Claro.

Urgência - A iniciativa tem 
atraído pessoas que precisam 
solicitar o documento com ur-
gência e, na próxima segunda 
e terça-feira (31 de agosto e 
1º de setembro), a expectativa 
é que mais de 2800 pessoas 
sejam atendidas, nas unidades 
que já estão com o atendimento 
presencial. Até agora, 7,4 mil 
pessoas já foram beneficiadas 
com a ação que foi iniciada com 
a reabertura das unidades feitas 
no último dia 19 de agosto.

Agendamento CNH – o 

agendamento para atividades 
presenciais que exijam a coleta 
biométrica como a emissão da 
CNH (Carteira Nacional de Ha-
bilitação) o agendamento será 
liberado para o Poupatempo de 
Rio Preto na próxima terça-feira 
(1º de setembro). Esse agenda-
mento pode ser feito também 
para 1ª ou 2ª via do RG.

Serviços online - Para evi-
tar aglomerações, os demais 
serviços continuam mantidos de 
forma remota, pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou pelo 
aplicativo Poupatempo Digital, 
que juntos oferecem mais de 80 
opções online com qualidade, 
segurança e comodidade.

Endereço: Poupatempo Rio 
Preto fica na Rua Antônio de 
Godoy, 3033, Centro, em frente 
ao Mercadão.

Sérgio SAMPAIO

Agência BRASIL

Unidade do Poupatempo de Rio Preto reabre as portas quarta-feira

Cláudio LAHOS



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
29 de agosto de 2020

PV indica vice
O diretório do PV confirmou ontem coligação com o PDT 

para disputar as eleições majoritárias em novembro. O par-
tido indicou Lawrence Garcia como pré-candidato a vice na 
chapa a ser encabeçada pelo pedetista Carlos Arnaldo (no 
centro da foto e Lawrence à esquerda). “(Lawrence) é muito 
ligado na área cultural e ambiental”, disse o pré-candidato. 
Agora, Carlos Arnaldo já firmou coligação com a Rede e com 
o PV. Os acordos serão chancelados nas convenções do 
PDT-PV-Rede, que acontecem entre 31 de agosto a 16 de 
setembro. Para ampliar a aliança, Carlos Arnaldo disse que 
vai conversar com o ex-prefeito Valdomiro Lopes para tentar 
o apoio do PSB, na próxima semana.

Estimativa
O número de postulantes 

a uma cadeira na Câmara 
de Rio Preto deverá ser ele-
vado nas próximas eleições. 
Paulo Pauléra, presidente 
do PP, estima que deverão 
concorrer entre 480 a 510 
candidatos. “No máximo 
520 postulantes”, frisa o 
vereador, que conhece a 
fundo o bastidor político 
local. Pauléra faz a previsão 
com base no número de pré-
-candidatos a prefeito, hoje 
em torno de 15 postulantes. 
Cada sigla pode lançar até 
26 candidatos, como de-
termina a Justiça Eleitoral. 
“Talvez será um recorde de 
candidatos”, prevê.

Aquele Abraço/Gente Bacana
A música do cantor Gilberto Gil ‘Aquele Abraço’ diz: O Rio 

de Janeiro continua lindo. Já o pagode ‘Gente Bacana’ do Ary 
Do Cavaco: Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. O 
pagode traz a real situação política do Rio. Os ex-governadores 
Sérgio Cabral, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho, Moreira 
Franco e Luiz Fernando Pezão, foram presos por causa de 
corrupção. Agora, Wilson Witzel teve o mandato suspenso tam-
bém por suspeita de desvio de recursos públicos. Percebe-se, 
portanto, que a formação moral da política carioca é a pior 
possível. O diabo é que o presidente Bolsonaro e toda a sua 
família começaram suas carreiras políticas por lá…a conferir! 

Na bica
O vice-prefeito Eleuses 

Paiva (PSD) também está 
‘na bica’ para assumir uma 
cadeira na Câmara Federal 
em 2021. Eleuses, que de-
sistiu de disputar as eleições 
na chapa a ser liderada por 
Edinho Araújo (MDB), é o 
primeiro suplente da lista da 
coligação que ele participou 
em 2018. Ele já ocupou 
uma cadeira na Câmara en-
tre abril de 2009 até março 
do ano seguinte, na vaga 
deixada por Jorge Tadeu Mu-
dalen. À época, no extinto 
PFL, Eleuses foi apontado 
pela revista Veja como um 
dos deputados mais atuan-
tes no Congresso.

Passo a passo
Com a desistência de 

Eleuses Paiva (PSD) na 
disputa da reeleição como 
vice, Edinho Araújo (MDB) 
está fazendo tratativas para 
chancelar acordo com o 
objetivo de escolher o seu 
novo parceiro de chapa. 
As negociações, de forma 
discreta, avançam passo a 
passo e o principal foco é o 
DEM, do vice-governador do 
estado, Rodrigo Garcia. Se 
for confirmada a coligação, 
no quadro dos democra-
tas tem um nome que se 
encaixa perfeitamente no 
perfil do prefeito, pela lisura, 
simplicidade e honradez: ex-
-deputado Orlando Bolçone.

Equivocada
A equipe do governo Edi-

nho Araújo (MDB) comemo-
rou a decisão do desembar-
gador Marcelo Lopes Teodó-
sio, do TJ, por ter reformado 
decisão do juiz da 1ª Vara 
da Fazenda, Adilson Araki 
Ribeiro, que suspendeu as 
obras do Hospital da Zona 
Norte, na semana passada. 
A ação popular, proposta 
pelo pré-candidato a prefeito 
Rogério Martins (DC), alega-
va irregularidade no contrato 
firmado com a Constroeste.  
Segundo a assessoria, mais 
de 50% das obras já foram 
executadas, por isso acha 
que a decisão do juiz foi 
equivocada.

Neutro
O grupo político que sem-

pre esteve ao lado de Valdo-
miro Lopes (PSB) tem pres-
sionado para que ele entre 
na disputa pela Prefeitura. 
Isso não é nenhuma novida-
de! Agora, interlocutores que 
conhecem a postura política 
do ex-prefeito, apostam 
que ele vai ficar neutro no 
processo eleitoral. Valdomi-
ro não quer criar polêmica 
porque está de olho em uma 
cadeira na Câmara Federal. 
A possibilidade é grande, 
porque tem deputados elei-
tos pela sua coligação em 
2018, que vão disputar 
eleições para prefeito. É só 
esperar…  

Por favor…
A maioria dos políticos 

quando enquadrados pelas 
operações de combate à 
corrupção, tem na ponta da 
língua a tão conhecida saída 
pela tangente: ‘é persegui-
ção política’. Isso é de praxe, 
não só na política brasileira, 
mas em todo o mundo. Afi-
nal, corrupto tem por todos 
os cantos do planeta e o 
número aumenta de acordo 
com a postura de cada país 
que cultua a maldita impu-
nidade. Ao ser afastado do 
cargo pelo STJ, ontem, o 
governador Wilson Witzel 
não perdeu o trote ao dizer 
que está sendo perseguido. 
Por favor…  

Cláudio LAHOS

Semae suspendeu prazo 
para tirar inadimplentes 
de refinanciamentos

O novo texto atualizado 
da deliberação 3/2020 for-
mulado pelo Comitê Gestor 
de Enfrentamento ao Coro-
navírus em Rio Preto ampliou 
a proibição da entrada de 
acompanhantes para todos 
os estabelecimentos comer-
ciais da cidade e não mais 
somente os supermercados 
e hipermercados.

Segundo Mirian Wowk, ge-
rente da Vigilância Sanitária, a 
proibição de acompanhantes 
ou apenas uma pessoa por 
família nos estabelecimentos 
comerciais é um recomen-
dação feita deste o começo 
a reabertura das atividades 
econômicas na cidade.

“Sempre recomendamos 
para que não se levasse 
acompanhante”, salientou 
Mirian. Mas como apenas a 
recomendação não surtiu efei-
to desde a semana passada 
inicialmente com os hiper-
mercados e supermercados 
foi feito um decreto para a 
entrada de uma pessoa por 
família. E esta semana com 
a mudança na Deliberação 3 
no seu item 3.9 – estendeu-se 
essa proibição para todos os 
estabelecimentos comerciais.

Crianças – caso os pais ou 
responsáveis não tenham com 
quem deixar as crianças terão 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Proibição de acompanhantes 
é válida para todo comércio

DECRETO

Proibição de acompanhantes se estende a todo comércio, diz decreto

Cláudio LAHOS

FRUSTRAÇÃO

MAIS PRAZO

Rio Preto fica na fase Laranja e 
bares continuam fechados

O governo de São Paulo 
divulgou ontem mais uma 
avaliação do faseamento das 
regiões dentro do Plano São 
Paulo. Rio Preto se distanciou 
de um possível rebaixamento, 
mas o número de ocupações 
registrado de momento é de 
75,5% de ocupação de leito 
por pacientes com a Covid-19, 
percentual que manem en-
quadrada a região na fase 
Laranja.

A prefeitura no inicio da 

capacidade.

Exceção - Escritórios de 
Contabilidade, Advocacia e 
Despachantes podem fun-
cionar as segunda e terças-
-feiras, abertos nos horários 
que contam no seu alvará de 
funcionamento -  sem atendi-
mento presencial de clientes) 
– permitido nestes dois dias o 
serviço Delivery.

A próxima avaliação do fa-
seamento do Plano São Paulo 
acontece na próxima sexta-fei-
ra, 4 de setembro.

Sérgio SAMPAIO

que assinar um terno de res-
ponsabilidade – no qual deve 
constar a justificativa para ter 
levado a criança junto.

Serviços liberados - o 
setor de Serviços não será 
afetado, mas a recomendação 
continua a mesma, se possível 
cliente ou usuário vá sozinho 

Semae suspende corte de inadimplentes em PPIs

O superintendente do Se-
mae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto), 
Nicanor Batista Júnior, decidiu 
suspender o cancelamento 
dos acordos de parcelamen-
tos ou reparcelamentos (PPIs) 
em razão de prestações ven-
cidas ou em inadimplência 
entre 1º de julho de 2020 
até 31 de dezembro de 2020.

    Retomada dos prazos 
– a partir de 1º de janeiro 
de 2021, os cadastros que 
possuírem parcelas vencidas 
há mais de 60 dias terão 

seus parcelamentos auto-
maticamente cancelados.

    Reparcelados – os acor-
dos rompidos em decorrência 
da inadimplência entre 25 
de março de 2020 a 30 de 
junho de 2020 poderão ser 
reparcelados nos termos da lei 
9.596/2006 e regulamentado 
pelo decreto 15.784/2011.
     A portaria nº 55 foi publi-
cada no Diário Oficial (Jornal 
DHoje) deste sábado (29).

Sérgio SAMPAIO

a estes locais. Mirian salienta 
como dentro deste enquadra-
mento estão os Serviços de 
Saúde, por exemplo, não teria 
como proibir, além de outros 
serviços.

Shoppings – no caso de 
shopping a proibição também 
não vale – pois segundo a 

gerente da Vigilância, dentro 
destes locais também existem 
prestadores de Serviços que 
estão liberados para ter acom-
panhante. Porém, o regramen-
to para os estabelecimentos 
comerciais que ficam dentro 
dos shoppings são o mesmo 
dos que ficam fora (proibido 
acompanhante).

semana fez um apelo para o 
governo antecipar a avaliação 
para a progressão para esta 
sexta e não somente no dia 
4 de setembro, o que não 
resolveu.  O próprio governo 
do Estado já vinha sinalizando 
que a reavaliação somente no 
dia 4 mesmo.

Com isso Rio Preto e os mu-
nicípios da região correm atrás 
para reduzir estes números de 
ocupação nos próximos 7 dias 
se quiserem subir para a fase 
Amarela do Plano São Paulo.

Laranja – Além de Rio Pre-
to, mantém-se na fase Laranja 
as regiões de: Franca, Registro 
(Vale do Paraíba), Marília e São 
João da Boa Vista.

Com a manutenção de Rio 
Preto na fase Laranja, con-
tinua o atual regramento de 
funcionamento do comércio 
com mini-lockdown de domin-
go a terça-feira e a abertura 
das atividades comerciais de 
quarta a sábado, por seis horas 
diárias. Os estabelecimentos 
comerciais devem continuar 
mantendo somente 20% de sua 

INÍCIO ÀS 7H
TSE estende eleição em uma hora

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ministro Luís 
Roberto Barroso, decidiu nesta 
quinta-feira (27) ampliar o ho-
rário de votação nas Eleições 
Municipais de 2020 em uma 
hora por conta da pandemia. A 
intenção é garantir mais tempo 
para que eleitores votem com 
segurança e tentar reduzir as 
possibilidades de aglomeração 
nos locais de votação.

TSE adotará “todas as medidas 
possíveis e razoáveis” para ga-
rantir a segurança dos eleitores 
e mesários no dia da votação. 
Ele lembrou que um grupo de 
empresas e de entidades de 
classe doará equipamentos de 
proteção individual, como más-
caras, protetores faciais (face 
shiels) e álcool em gel e spray 
para quem trabalhar na eleição, 
além de álcool em gel para que 
eleitores higienizem as mâos 
nas seções de todo o país.

Da REDAÇÃO Com isso, os quase 148 
milhões de eleitores aptos 
a participar do pleito irão às 
urnas de 7h00 as 17h00 (con-
siderando o horário local) no 
primeiro turno, marcado para 
15 de novembro, e, onde for 
necessário, no segundo turno, 
marcado para 29 de novembro.

Definição - O horário foi defi-
nido após análise de estatísticos 
do tribunal e avaliação de uma 
consultoria técnica, formada 
por especialistas do Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), Insper e Universidade 
de São Paulo (USP).

Horário preferencial – as 
pessoas acima de 60 anos ou 
que fazem parte do grupo de 
risco para a Covid-19 – terão 
um horário preferencial entre as 
7h00 as 10h00. Essa definição 
foi dada seguindo orientações 
da consultoria sanitária formada 
pela Fiocruz, Hospital Sírio Liba-
nês e Hospital Albert Einstein.

Barroso lembrou ainda que o 
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FABIANO PEREIRA NUNES, faleceu 
aos 40 anos de idade. Era solteiro. Foi 
sepultado no dia 28/08/2020, às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Pre-
ver para o cemitério Parque Jardim da Paz.

GENI DA SILVA PORTO, faleceu aos 
74 anos de idade. Era divorciada do Sr. 
Benedito Ferreira e deixa os fi lhos Silmara 
Maria, João Francisco e Benedito. Foi 
sepultado no dia 28/08/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Pre-
ver para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

DANTE LUIZ MERLOTTI, faleceu aos 
83 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Elza Borges Merlotti e deixa os fi lhos Kelver 
Luiz e Luilton Cesar. Foi sepultado no dia 
28/08/2020, às 15:00, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o 
mesmo cemitério.

OSMAR CARDIN, faleceu aos 69 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Alice 
Rodrigues Cardin. Foi sepultado no dia 
28/08/2020, às 15:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

LARANJAL

Rio-pretenses emprestam contas 
bancárias para golpe na OLX

Membro da organização 
criminosa que aplicava gol-
pes através do site de com-
pra e venda OLX, um ex-mi-
litar das Forças Armadas foi 
identificado pela Polícia Civil 
como responsável por recru-
tar rio-pretenses para serem 
“laranjas” no golpe que era 
aplicado em todo país.

O homem que estava 
morando em Rio Preto é 
de Cuiabá e é vinculado à 
facção criminosa Comando 
Vermelho, do Rio de Janeiro. 
Na quinta-feira (28), policiais 
civis do 1º Distrito Policial 
deflagraram a operação inti-
tulada “Camaleão” e prende-
ram dois bandidos na capital 
mato-grossense.

A ação contou com o 
apoio de policiais civis da 
Derf (Delegacia Especializa-
da de Roubos e Furtos) de 
Cuiabá. Foram cumpridos 
16 mandados, sendo 12 de 
busca e apreensão e quatro 
de prisão, expedidos pela 2ª 
Vara Criminal de Rio Preto. 
Também foram apreendidos 
vários aparelhos celulares e 
chips utilizados nos golpes.

A Polícia Civil identificou 
pelo menos mais 20 crimi-
nosos que participavam do 
esquema que movimentava 
cerca de R$ 2 milhões por 
mês. As investigações presi-

didas pelo delegado Luciano 
Birolli, agora, prosseguem 
para prender outros inte-
grantes.

Em Rio Preto, o ex-militar 
recrutava “laranjas” que “em-
prestavam” suas contas para 
que a transação bancárias 
fossem realizada. Em troca, 
essas pessoas recebiam 10% 
do valor depositado em cada 
golpe.

“Para ganhar um dinheiro, 
essas pessoas entravam no 
esquema, mas não tinham 
ideia de que estavam se me-
tendo com uma organização 
criminosa perigosa”, disse o 
delegado Julio Pesquero.

De acordo com a Polícia 
Civil, a investigação teve início 
em meados de fevereiro do 
ano passado. De lá para cá, 
diariamente eram registradas 
de 5 a 10 vítimas dos golpis-
tas por dia, só em Rio Preto.

Em entrevista coletiva, na 
manhã de sexta-feira (28), o 
delegado  explicou como o 
golpe é aplicado. Cada mem-
bro da quadrilha era respon-
sável por exercer um papel.

Um golpista clonava um 
anúncio verdadeiro de venda 
de carro na OLX, divulgando 
a foto e características do 
veículo, pedia um valor abaixo 
do de mercado e alterava o 
número de contato. Um inte-
ressado entrava em contato 
com o novo número, outro 
golpista informava o ende-

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

reço onde estava o veículo e 
agendava um encontro com 
o verdadeiro dono para que o 
possível comprador soubesse 
que o carro existia.

Mas antes o  vendedor e 
o interessado eram orienta-
dos a não falarem sobre os 
valores. Após o encontro, o 
golpista voltava a entrar em 
contato com o interessado e 
começava a negociar a ven-
da do veículo, se passando 
novamente como verdadeiro 
dono. Fechado o negócio, in-
formava uma conta bancária 
para receber o dinheiro. O 
comprador dava o dinheiro e 
o golpista sumia.

A partir daí, o dinheiro 
depositado era transferido 
de uma conta para outra de 
vários Estados até serem 
repassados para os cabeças 
da organização criminosa. A 
investigação apurou que cada 
membro lucrava de R$ 300 
mil a R$ 400 mil por mês.

A operação Camaleão, de 
acordo com o delegado é uma 
ação pioneira. “Acredito que 
no Estado e no Brasil devido 
a dificuldade de se investigar 
casos envolvendo casos pela 
internet”.

Os dois membros da qua-
drilha foram encaminhados à 
unidades prisionais de Mato 
Grosso. Todos os membros 
deverão responder por este-
lionato e associação crimi-
nosa.

Viaturas durante 
cumprimento do mandado 
de prisão na capital 
mato-grossense

Fotos: Divulgação

Policiais de Rio Preto 
durante operação no 
Mato Grosso; ação 
pioneira no país

Incêndio se espalha e 
atinge duas propriedades

Um curto circuito em uma 
rede de transmissão de ener-
gia teria provocado um incên-
dio na tarde desta quinta-feira 
(27), no bairro Felicidade, 
zona rural de Rio Preto.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, o proprietário de uma 
chácara, aposentado de 85 
anos, ouviu um estouro e ao 
verificar o que tinha aconte-
cido viu um curto circuito e 
faíscas saindo de linhas da 
rede elétrica. Em seguida, as 
chamas atingiram a vegetação 
rasteira ao redor do poste 
de iluminação pública. Rapi-
damente o fogo se alastrou 
atingindo uma área de 12 mil 
metros quadrados da chácara, 
além de outras estruturas da 
propriedade que ainda não 
haviam sido contabilizados.

O Corpo de Bombeiros e 

a concessionária de energia 
elétrica foram acionados, 
mas o fogo seguiu em dire-
ção à propriedade vizinha, 
onde havia um barracão que 
armazenava compressores, 
motores elétricos e outros 
maquinários, além de ferra-
mentas que foram destruídos 
O dono do local, um constru-
tor de 57 anos, foi avisado 
e chegou a tempo de retirar 
um caminhão antes que as 
chamas o atingisse.

O construtor conseguiu 
conter as chamas, na medi-
da de suas possibilidades e 
utilizando recursos próprios, 
minimizando os prejuízos.

O Instituto de Criminalísti-
ca foi acionado para periciar 
os locais atingidos pelo fogo. 
Registrado como incêndio 
culposo consumado - quando 
não há intenção de causá-lo 
-, o caso será investigado pelo 
3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

ZONA RURAL

Arquivo DHOJE

CASA CAIU

Falso policial é detido com arma e distintivo

Policiais de Rio Preto to-
maram conhecimento que um 
rapaz de 22 anos, morador 
da Vila Toninho, estava se 
passando por policial civil para 
conhecidos e postando fotos 
nas redes sociais ostentando 
distintivo e arma. 

As investigações chegaram 
até o indivíduo e nesta sexta-
-feira foi verificado que ele não 
fazia parte do quadro funcional, 
quando foi abordado. Com ele 
os policiais encontraram um 
distintivo de Investigador de 
Polícia, uma réplica de arma 
de fogo e um coldre. Indagado 
a respeito, o jovem alegou que 
era admirador da polícia e por 
isso se passava por investiga-
dor. Ele foi conduzido à DEIC e 
responderá em liberdade pelo 
crime de usurpação de função 
pública. 

Na próxima fase da investi-
gação a polícia quer saber se 
ele aferiu alguma vantagem 
indevida se passando por po-
licial civil.

Da REPORTAGEM

Arma encontrada com falso policial

Divulgação

COMBUSTÍVEL Motorista é preso 
furtando diesel de 
caminhão-tanque

Um motorista de 43 anos 
foi preso na noite desta quin-
ta-feira (27), após furtar três 
galões contendo óleo diesel, 
totalizando 60 litros, de um 
caminhão-tanque. O flagrante 
aconteceu no bairro Santo An-
tônio, em Rio Preto.

A Polícia Militar recebeu uma 
denúncia informando que havia 
um homem subtraindo combus-
tível de um caminhão-tanque. O 
motorista foi abordado dirigindo 
o caminhão, no cruzamento das 
ruas Noé Gonçalves de Souza e 
Atílio Capelo, de acordo com o 
boletim de ocorrência, teria con-
fessado o furto do óleo diesel, 
mas depois voltou atrás e negou 

o crime.
Ainda segundo informações 

do registro policial, os policiais 
militares foram até a casa dele, 
onde localizaram os três galões 
contendo o combustível. Ele, 
então, alegou que devido às 
reclamações dos vizinhos de 
que estaria vazando óleo diesel 
do caminhão, o qual costuma 
deixar estacionado em frente 
à sua residência, resolveu 
retirar uma pequena parte do 
combustível com a intenção de 
colocar de volta.

O suspeito foi encaminha-
do à Central de Flagrantes e 
o proprietário do caminhão foi 
comunicado do fato. Ele ficou 
preso por furto qualificado e per-
manece à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

Caso foi apresentado no Plantão Policial

Cláudio LAHOS
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Alimentos que curam, 
vida saudável e cozinha 

terapêutica com a 
Naturopata Rafaela Tiller 
*Profissionais engajados e preocupados com as diversas 

comorbidades que são vulneráveis ao covid 19 e que podem 
ser resolvidas através de um estilo de vida equilibrada. Surge 
uma rede mundial de pessoas em busca de uma vida natural e 
equilibrada com saúde! 

A preocupação com uma alimentação e estilo de vida saudá-
vel nasce de uma somatória de fatores. E, entre a desconstru-
ção de uma cultura onde comida boa é sinônimo de fast food , 
carboidratos simples e iguarias hipercalóricas . 

Que  alimentos saudáveis não são acessíveis seja pelos valo-
res ou pela qualidade , nascem novas perspectivas e profissionais 
engajados com o melhor no dia a dia e na praticidade de quem 
leva uma vida exaustiva e estressante nas grandes capitais e ci-
dades . O reflexo desse movimento já pode ser sentido, inclusive 
nas redes sociais e entre as conversas de amigos e familiares. 

Segundo dados disponibilizados pelo Euromonitor Internacio-
nal, o Brasil cresce - e continuará assim no setor da alimentação 
saudável. A precisão é de 4,41% até o ano de 2021. 

Um exemplo de profissional dedicada à saúde mundial é da 
Naturopathe Rafaela Tillier  residente em Paris ( França ), relata 
a esta coluna ter criado um projeto Cozinha Terapêutica 

logo após o fim do confinamento na França, onde percebeu 
que depois desse período tão difícil, as pessoas queriam mudar 
e transformar as suas vidas, sobretudo no quesito alimentação. 
Mais de 30% da população francesa declarou ter ganhado peso 
nesse período. 

As aulas ao vivo e gratuitas foram  feitas pelo Zoom com total 
de mais de 100 pessoas que participaram oriundas de 4 países 
diferentes (França, Bélgica, EUA e de várias regiões do Brasil) 

Através de uma linguagem simples e acessível, mas com 
base nos estudos realizados com esses alimentos, os temas 
foram divididos em 3 aulas: 

*Especiarias que curam 
*Frutas que curam 
*As boas gorduras que curam 
Hoje sabemos que mais de 70% dos óbitos no Brasil por 

patologias são causados por doenças não transmissíveis e essas 
doenças têm uma ligação direta com a má alimentação. 

Perguntas: 
1)Como surgiu a ideia da cozinha terapêutica? 
Surgiu após um curso sobre alimentação que fiz na universi-

dade Miguel de Cervantes - Espanha, porém na realidade usar 
os alimentos como a base para uma vida saudável, sempre 
fez parte da minha prática como Naturopata. Afinal como dizia 
Hippocrates: Que teu alimento seja teu primeiro medicamento. 

2) Fale um pouco sobre seu trabalho na França e como 
vai  trazer isso para o Brasil ?

Sou naturopata desde 2015 aqui na França, tenho muitos 
clientes franceses, mas muitos são brasileiros, sempre trabalhei 
com o público no Brasil com consultas online, por indicações das 
minhas pacientes brasileiras que moram em Paris. O encontro 
formidável com a Dra Sílvia Batista e a criação do projeto École 
de la Vie Naturelle, vai proporcionar a extensão desse desejo 
de atender o público brasileiro de uma maneira mais acessível. 

3) Um naturopata faz exatamente o que com paciente? 
Em que consiste o trabalho ? 

É um método natural que visa melhorar o bem- estar e a 
vitalidade através de uma melhor qualidade de vida, respeitando 
cada um na sua individualidade. 

Eu proponho ao paciente, através de une consulta de 1h30 
e uma anamnese profunda, de se conhecer melhor através de 
um protocolo individualizado com técnicas naturais, onde ensino  
o paciente a escutar seu corpo e potencializar as suas funções 
metabólicas. 

Saúde não é a ausência de doença, saúde é a plenitude do 
bem-estar físico, mental e emocional. 

4)Qual o valor de uma consulta na França e quanto 
pretende cobrar pelos atendimentos em telemedicina aqui 
no Brasil ? 

O valor médio de uma consulta com um naturopata na Fran-
ça é 70 euros, mas vou adaptar os valores para a realidade do 
Brasil por volta de R$150,00 a R$200,00.

5)Qual a ligação dos alimentos com o esporte ? 
A alimentação saudável é muito importante para uma perfor-

mance esportiva excepcional: boas proteínas vegetais e animais 
mas não só isso, devem ser consumidos as boas gorduras como 
nozes, castanhas e abacate, alimentos ricos em antioxidantes 
como as frutas e especiarias para evitar o estresse oxidativo e 
as inflamações, mas também os alimentos ricos em nutrientes 
como as algas e sem esquecer de um bom chocolate 70% ou 
mais. 

6) De um modo geral como você enxerga a nutrição da 
humanidade  pós pandemia ?

Eu acho que as pessoas refletiram sobre vários aspectos de 
suas vidas, entres eles por que o Covid é tão agressivo em pes-
soas que têm patologias crônicas como diabetes, hipertensão, 
obesidade...nós sabemos que essas doenças têm uma relação 
estreita com a nossa forma de se alimentar. 

Como não existe vacina ainda, outro fator que se deve pensar 
é o papel fundamental da nossa imunidade no combate ao vírus. 

A imunidade é a nossa proteção e deve ser mantida com 
hábitos saudáveis que devemos manter em todas esferas da 
nossa vida sejam elas mentais, físicas e emocionais.

Contato com Rafaela Tilller 
França : +33 6 71 26 60 23
Instagram :@Ecoledelavienaturelle
Gratidão pela entrevista Rafaella Tiller que com seu conhe-

cimento conquistara o mundo levando nutrição eficaz de  cura .
Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta , espe-

cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa , criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Direto da França

ABAIXO DA META

Divulgação

Vacinação do sarampo 
é estendida após ter 
apenas 5% de adesão

O Ministério da Saúde pror-
rogou até o dia 31 de outubro 
a campanha de vacinação 
contra o sarampo. A campanha 
começou no dia 15 de julho e 
terminaria na próxima segun-
da-feira, 31 de agosto. Em Rio 
Preto, a adesão à campanha 
até o momento foi de 7.366 
pessoas, na faixa etária de 
30 a 49 anos. A expectativa 
é de que 148 mil pessoas 
sejam vacinadas até o fim da 
campanha.

Poderão receber a vacina 
pessoas de seis meses a 29 
anos, onde serão aplicadas 
duas doses, sendo que a vaci-
nação será seletiva nessa faixa 
etária. A população de 30 a 
49 anos também deve receber 
uma dose da vacina indepen-
dente de quantas doses tenha 
recebido antes. Por isso, para 
essa faixa etária, a vacinação 
é indiscriminada.

Em Rio Preto, a vacinação 

está sendo feita em escolas 
e equipamentos públicos, 
durante a pandemia da Co-
vid-19. Os locais podem ser 
acessados em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas. O 
serviço funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
16h30. Para ser vacinado, 
basta apresentar documento 
de identidade e carteirinha de 
vacinação.

Vinicius LIMA

RIO PRETO

Eleição da SMC de Rio Preto 
acaba 2ª feira com chapa única

A Sociedade de Medicina 
e Cirurgia (SMC) de Rio Preto 
realiza, nesta segunda-feira 
(31), a eleição para a escolha 
da Diretoria que conduzirá a 
entidade até 2023. O gineco-
logista Leandro Colturato, atu-
al tesoureiro, e o nefrologista 
Rodrigo Ramalho, atual diretor 
científico, são os candidatos a 
presidente e vice-presidente, 
respectivamente, na única 
chapa que disputa o pleito.

Nesta segunda-feira, tam-
bém é o último dia para os 
médicos votarem nas eleições 
que definem as futuras direto-
rias da Associação Paulista de 
Medicina (APM) e Associação 
Médica Brasileira (AMB). Para 
estas duas entidades, o médi-
co já tem condições de votar 
desde o dia 24 de agosto on-
line pelos sites das entidades 
e o prazo se encerra também 
às 18 horas.

A Sociedade de Medicina 
e Cirurgia é a regional da APM 
de Rio Preto. A entidade exis-
te há 94 anos e representa 
2.500 profissionais da área 
médica.

Por ter como seus integran-
tes diretores da atual gestão, 
presidida pelo oftalmologista 
Kassey Vasconcelos, a chapa 
sinaliza que a futura Diretoria 
se pautará pela filosofia de 
gestão da atual.

“Vamos continuar lutando 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Colturato e Ramalho, que integram a chapa única concorrente

por uma medicina mais justa e 
ética, em que se valoriza o ato 
médico e se busca condições 
de trabalho e honorários justos 
para termos condições plenas 
de oferecer a melhor medicina 

para nossa população”, decla-
ra Leandro Colturato.

Para votar, o médico asso-
ciado deve comparecer à sede 
da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia, das 9h às 18 horas. A 

Diretoria ressalta que todas as 
medidas de segurança serão 
tomadas, como distanciamen-
to e uso de álcool gel, para 
garantir a saúde dos eleitores. 
A votação é das 9h às 18h.

Vacinação não atingiu nem 6% da meta estipulada

Ivan Feitosa/ SMCS

Covid tem 364 novos casos e 5 mortes 

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto atualizou nesta 
sexta-feira (28) os dados de 
Covid-19 no município.  Foram 
364 novos casos registrados, 
totalizando 16.692 casos 
desde o início da pandemia. 
Destes casos, 1.862 foram 
registrados em profissionais 
da saúde, o equivalente a 
11%.

Também foram contabili-
zadas mais cinco mortes pela 
doença, sendo 407 no total. 
A taxa de letalidade na cidade 
é de 2,4%. Rio Preto ainda 
atingiu a marca de 13.443 
pacientes curados, o equiva-

Vinicius LIMA

Dados foram atualizados ontem pela Saúde

Divulgaçãolente a 80% de todos os casos 
confirmados. São 1.796 casos 
de síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG),  sendo que 
foram identificadas diversos 
tipos de comorbidades nestas 
pessoas, sendo as principais 
delas cardiopatia (46,6%), 
diabetes (29,6%) e obesidade 
(16,7%).

Com relação às interna-
ções, são 374 pacientes com 
SRAG, sendo 142 na UTI e 
232 na enfermaria. Destes, 
248 foram confirmados com 
coronavírus, sendo com 117 
na UTI e 131 na enfermaria. 
O coeficiente de incidência no 
município é de 3.623 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Poderão receber 
a vacina pessoas 

de seis meses 
a 29 anos, onde 
serão aplicadas 

duas doses
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 Toledo

TEM GENTE QUE É TÃO POBRE QUE SÓ TEM DINHEIRO. Sorria, beba muita água 
e seja feliz!LUIZ FERNANDO Lucas, 

que já enveredou pelos cami-
nhos da política rio-pretense 
sendo candidato a deputado 
estadual em 2010, e ao se-
nado, em 2014, diretor do 
CIESP e Cidadão Honorário 
Rio-Pretense está lançando 
seu livro A ERA DA INTEGRI-
DADE - Homo Conscious, pela 
editora Gente.

MÁRCIA CALDAS, vere-
adora, vai comandar a live 
“Agosto Lilás”- Violência con-
tra a mulher #suaatitudesalva 
com a psicóloga Joelma Ca-
parroz, na próxima segunda-
-feira. A iniciativa vem do fato 
de agosto ser o mês voltado ao 
enfrentamento desta violência. 

 
PAULO TOGNI Filho rece-

beu muitas mensagens pelo 
celular dos amigos e paparicos 
dos familiares ontem, quando 
assumiu idade nova.

ULISSES AZEVEDO foi 
promovido na empresa Cone-
bel - Brahma, dos empresá-
rios Joaquim Mattos, Ricardo 
Mattos e Adriana Neves, com 
novo cargo gerente de vendas. 
Desejo muito sucesso neste 
novo desafi o.

NESTE SÁBADO, o sam-
bista rio-pretense Paulo Britto 
realiza uma Live Solidária, em 
prol da Comunidade Sol, que 
atende pessoas com proble-
mas com álcool e drogas ou 
que sofrem vulnerabilidade 
social.

ACONTECE neste sábado, 
a 1ª Jornada de Emergências 
Médicas em parceria com o 
centro acadêmico das facul-
dades de medicina FACERES 
e FACISB. Serão 3 jornadas 
com diferentes temáticas du-
rante os meses de agosto, 
setembro e outubro.

SURIA AMANDA, atriz, dan-
çarina e maquiadora comanda 
neste domingo, dia 30, às 16h, 
a ofi cina “Maquiagem e sua 
Trajetória -  da Beleza à Arte” 
no link www.youtube.com/
user/ciacenica.

NESTE DOMINGO, a partir 
das 17 horas, teremos uma 
Live de Dança do Ventre para 
ajudar a Associação Anjo da 
Guarda de Rio Preto, que 
cuida de crianças no período 
contraturno da escola e, mes-
mo nessa época de pandemia, 
ajuda as famílias da crianças.   

PÉ NO GESSO. Obras do 
Hospital da Região Norte 
poderão ser retomadas. O 
interesse da população foi pre-
servado pelo Desembargador 
Dr. Marcelo Lopes Teodósio, 
que suspendeu a liminar do 
Juiz da Primeira Vara da Fa-
zenda. Com isso, as obras 
estão sendo retomadas.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Meio esquisito
Nas últimas semanas, o SeMAE 
abriu duas sindicâncias para 
investigar denúncias feitas 
por usuários a respeito do 
tratamento que receberam de 
servidores. O Velho Ranzinza 
achou esquisito porque, em 
geral, os trabalhadores da 
autarquia são gentis e corteses 
com os consumidores.

DiáriodoBob
29 DE AGOSTO é o 241º dia de 2020. Faltam 124 para 

acabar o ano. Comemoramos o Dia Nacional de Combate 
ao Fumo e do martírio (decapitação) de São João Batista. LIVE 
na Rádio Interativa, à partir das 9h, no Show do Roberto. As 
principais notícias do dia comentadas e interpretadas com 
humor e credibilidade. Agente se encontra no FACEBOOK.  A 
FACERES abre hoje “online” a Jornada Interligas de Medicina 
do Interior Paulista. Fala que eu escuto. Palestras de dife-
rentes especialidades e doações para instituições beneficentes 
marcam o evento da Faculdade Ceres para a comunidade da 
área da saúde. Mate a charada. Dizem que, em um reino 
distante, os comensais de um castelo aproveitam quando o 
rei não está para sentar no trono e sentir o gostinho do poder 
monárquico. O Velho Ranzinza só acha que o problema é 
que alguns desses “ASPONES “ que querem mandar mais que 
o soberano, são concursados, têm estabilidade, e, por isso 
deveriam rever suas ambições. Do jeito que está, parece um 
episódio de Game of Thrones, em que um aliado quer engolir 
o outro em busca de status. Sociedade de Medicina. Será 
na segunda-feira, a eleição para troca de diretoria no Clube 
Médico: sai Kassey Vasconcelos e assume Leandro de Freitas 
Colturato. Dois nomes da nova geração nas especialidades da 
oftalmologia e ginecologia.Vermelho de raiva. Marco Vinholi 
fechou a boca e jogou fora todos os seus pincéis e suas latas 
de tinta amarela e deixou claro: se for para Rio Preto ir para 
a fase amarela, será no dia 4. E não adianta espernear. Mar-
cha soldado. Na corrida para o cargo de prefeito, há duas ou 
três vagas no pelotão de elite. Os demais correrão no pelotão 
geral. Importante lembrar que a modalidade é maratona e 
não 100 metros rasos. Questão de ordem. Apoiadores de 
Edinho Araújo estão aflitos. Querem já fechar questão sobre a 
campanha. O grão-vizir Jair Moretti dá de ombros e finge que 
não é com ele. Tropa reunida. Enquanto isso, para os lados do 
quartel da coronel Helena, também não se ouve nada. Nem 
o toque marcial, típico dos pelotões militares. Parece que a 
comandante também está sem pressa para arregimentar sua 
tropa. Ponto e basta!

Tiro na mosca
O prefeito Edinho Araújo mudou 
a forma de como os honorários 
advocatícios devem ser pagos 
aos procuradores municipais. 
E l e s ,  q u e  j á  r e c e b e m 
cont racheques  po lpudos 
acima do teto do prefeito, 
ainda faziam por fora o acerto 
das sucumbências. Com a 
mudança podemos afirmar que 
foi aberta a caixa de Pandora.

Balada na Varanda
Acontece neste sábado, das 
16h às 20 horas, com 4 horas 
de muita animação com os DJs 
Coiote e Sandy, a “Balada na 
Varanda”, no Ipê Park Hotel, 
nos arredores de Cedral. De 
acordo com direção do hotel, 
Uilson Kobayashi, gerente, 
cada hóspedes ficará restrito 
apenas em sua varanda 
(quarto). Nenhum participante 
do evento terá contato com o 
outro, e fora de suas varandas 
e, será necessário uso de 
máscaras. Para participar 
o pacote que dá direito a 
hospedagem com café da 
manhã, mais festa na varanda 
open bar. Os valores variam de 
R$ 370 a R$ 640, sendo para 
duas, três ou quatro pessoas 
por quarto.

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)

A bonita Natany Nadim Cury enfeita nossa coluna 
social neste sabadão



Jornal
São José do Rio Preto, sábado

29 de agosto de 2020

1 

 

Deliberação 03/2020 – Retificada 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, considerando a necessidade de adoção de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia COVID, mantida a classificação do município pelo Plano São Paulo, como 
fase 2 (cor laranja), revoga as Deliberações 01/2020 e 02/2020, e delibera: 

1. As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual e federal, não 
estarão impedidas de funcionar em qualquer nível, porém deverão cumprir as regras quanto às limitações 
dos atendimentos presenciais.  

2. Não são consideradas atividades essenciais os estabelecimentos ou serviços cujos serviços 
essenciais prestados ou produtos essenciais comercializados representem menos de 70% dos serviços 
prestados e/ou produtos disponíveis para comercialização. 

 

3. Estão proibidas durante a Pandemia:  

3.1. A venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, nas vias públicas; 

3.2. Qualquer propaganda, publicidade ou promoção pelos estabelecimentos comerciais e de serviços 
que estimulem a aglomeração de pessoas. 

3.3. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas, em áreas coletivas de eventos, esportes e 
lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas, públicas ou privadas, incluindo festas 
particulares em chácaras e condomínios. 

3.4. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

3.5. Serviços de manobrista (valet); 

3.6. Utilização de via pública para atendimento aos clientes dentro dos veículos ou qualquer outra 
adaptação do sistema drive-thru que não garanta a distância segura/barreira entre funcionário e cliente 
durante atendimento. 

3.7. Qualquer tipo de atendimento ao público nas dependências dos estabelecimentos ou serviços nos 
dias de funcionamento não autorizados, inclusive atendimento nos veículos (drive-thru). 

3.8. O consumo de bebidas alcoólicas em toda a extensão de área abrangida pelos postos de 
combustíveis, estabelecimentos comerciais, logradouros públicos, estacionamentos e qualquer outra área 
passível de aglomeração de pessoas. 

3.9. Acesso aos estabelecimentos comerciais de qualquer acompanhante, inclusive crianças. 

3.9.1. Em casos de impossibilidade de deixar crianças em casa, o responsável deve preencher, antes da 
entrada no local, termo de responsabilidade, constando nome, endereço, RG, idade da criança 
acompanhante e justificativa do fato. 

3.9.2. O estabelecimento deve manter cópia do termo de responsabilidade no local para fins de 
fiscalização. 

 

4. Toda população em geral deve: 

4.1. Evitar sair de sua residência e circular em qualquer local público ou privado de uso coletivo, 
exceto nas situações de deslocamento:  

4.1.1. Para chegar ao local de trabalho; 
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4.1.2. Para prestação de serviços autônomos; 

4.1.3. Para aquisição de alimentos e outros produtos essenciais (medicamentos, produtos para saúde 
etc), sem acompanhantes; 

4.1.4. Para atendimento em serviços de saúde, sendo justificável acompanhante; 

4.1.5. Para exercer atividade em serviços de saúde, segurança pública e assistência social. 

4.2. Evitar realizar e receber visitas em casa, abolindo principalmente festas e reuniões; 

4.3. Lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 70%; 

4.4. Evitar toque nos olhos, nariz e boca; 

4.5. Utilizar máscaras em situações de saída de sua residência;  

4.6. Higienizar embalagens e objetos manuseados; 

4.7. Evitar circulação desnecessária; 

4.8. Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metros; 

4.9. Evitar levar acompanhante ao sair de casa.  

4.10. Procurar manter crianças em casa e, quando ao ar livre: sem contato com outras crianças e não 
permitir a utilização de equipamentos compartilhados em áreas de recreação (parquinhos) a fim de reduzir a 
cadeia de transmissão.  

4.11. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos, 
imunodeprimidos, dentre outros) devem procurar permanecer em casa e sair somente em caso de extrema 
necessidade, quando não houver quem o substitua ou como solicitar o atendimento em domicílio.  

4.12. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido (reutilizáveis):  

4.12.1. Deixar de molho por 20 minutos (no mínimo) e solução de água sanitária (2 colheres de sopa para 
cada litro de água); 

4.12.2. Em máquina de lavar roupas, programar para ciclo de pelo menos 30 minutos e temperatura de 
60°C. 

4.12.3. Secar naturalmente; 

4.13. Se apresentar sintomas respiratórios ligar 0800 77 22 123.  

 

5. Todos os Estabelecimentos/Serviços/Locais devem obrigatoriamente:  

5.1. Afixar informações visíveis na entrada e em locais estratégicos sobre as condutas no interior do 
estabelecimento em relação às medidas de prevenção do COVID-19. 

5.2. Todos os funcionários devem ser capacitados quanto a todas as medidas de prevenção à 
transmissão do COVID-19. 

5.3.  Considerar a capacidade máxima de ocupação calculada na proporção de 1 (um) cliente/usuário 
para cada 10m2 de área construída do estabelecimento, ou seja:  

5.3.1. 20% da capacidade = 2 clientes para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída (exceto 
estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que 50m2. 

5.3.2. 30% da capacidade = 3 clientes para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída (exceto 
estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que 50m2. 
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5.4. Garantir uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca 
para os funcionários, sem espaços laterais; 

5.4.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com 
sujidades; 

5.4.2. Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente para utilização a cada dia.  

5.4.3. Recomendada a utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida 
adicional durante atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metros e não houver outra 
barreira física. 

5.4.3.1. Este protetor facial não deve ser utilizado próximo a qualquer equipamento gerador de 
calor; 

5.4.3.2. A superfície externa e interna do protetor deve ser higienizada a cada 1 hora, no 
mínimo, com álcool 70% ou desinfetante específico para a finalidade. 

5.4.3.3. O protetor facial não substitui a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção 
respiratória. 

5.5. Garantir uso de respiradores para particulados (N95, PFF2 ou equivalente) pelos profissionais da 
área de beleza durante os serviços prestados no endereço do solicitante com atendimento individualizado, 
considerando a impossibilidade de distanciamento e a dificuldade de uso de máscara pelo cliente durante o 
atendimento. 

5.6. Possuir certificação do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a 
Pandemia, oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, oferecido gratuitamente, e disponível a toda 
população. Sendo de responsabilidade do proprietário de estabelecimento a ampla divulgação das medidas 
de prevenção e controle entre os seus colaboradores.  O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. Esta medida será obrigatória após dia 08 de junho de 2020. 

5.7. Assegurar que as pessoas adentrem os locais e utilizem os serviços com uso de máscara de 
proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca; 

5.8. Garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar), 
preferencialmente com ventilação natural e, quando instalado equipamento de climatização (ar 
condicionado), pois este equipamento não cumpre esta função (não realiza troca de ar): 

5.8.1. Manter sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados: 

5.8.1.1. Limpar mensalmente a grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de 
ar central; 

5.8.1.2. Limpar mensalmente todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar 
sujidades; 

5.8.1.3. Limpar mensalmente a bandeja de condensação; 

5.8.1.4. Limpar trimestralmente desincrustar semestralmente as serpentinas de aquecimento e 
resfriamento; 

5.8.1.5. Limpar trimestralmente desincrustar semestralmente o umidificador, quando se tratar 
de sistema de ar central; 

5.8.1.6. Limpar o ventilador semestralmente; 
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5.8.1.7. Limpar mensalmente a casa de máquinas/plenum de mistura, quando se tratar de 
sistema de ar central; 

5.9. Manter disponível Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de mãos 
disponíveis, contendo sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado; 

5.10. Disponibilizar na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para a 
assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários dos serviços; 

5.11. Higienizar, no início das atividades e após cada uso, as superfícies de toque; 

5.12. Higienizar os pisos e banheiros com produto desinfetante no início das atividades e a cada 
intervalo de no máximo 3 (três) horas; 

5.13. Abolir autosserviço (self-service) dos estabelecimentos do ramo de alimentação (padarias, 
restaurantes, lanchonetes e similares); 

5.14. Proibir acesso de clientes, funcionários e colaboradores com sintomas gripais às dependências 
dos estabelecimentos, sendo o obrigatório o monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e 
colaboradores nos serviços essenciais;  

5.15. Proibir circulação de pessoas nas salas destinadas a atendimento individual, sendo que também 
não devem servir de passagem para acesso a outros ambientes; 

5.16. Utilizar sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento ou aguardando atendimento; 

5.17. Realizar controle de distanciamento de filas por meio de demarcação em piso ou outro sistema 
eficaz, quando esta for inevitável; 

5.18. Abolir sistemas de identificação por meio de biometria; 

5.19. Incentivar os profissionais a trabalharem em horários alternados; 

5.20. Garantir, nos serviços prestados por profissionais, de atividades físicas realizadas no endereço do 
solicitante, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas durante todo o período da atividade, a 
higienização dos objetos e materiais utilizados (entre um uso e outro) e o atendimento de, no máximo, 2 
(duas) pessoas. 

5.21. Cumprir as regras estabelecidas para a atividade predominante existente (independente da 
atividade principal registrada), que deverá estar regularizada junto aos órgãos municipais (licença sanitária, 
quando necessária, e, alvará de funcionamento municipal) estendendo-se as mesmas regras às demais 
atividades registradas.  

5.22. Implantar sistema de informação visível ao público nas entradas dos estabelecimentos maiores de 
500m2 de área construída, sobre a capacidade máxima permitida de público e o número de pessoas 
existentes no momento. 

5.23. Implantar nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços com mais de 500m2 de área construída, mão de 
direção para circulação de pessoas, garantindo o distanciamento de 1,5 metros. 

5.24. Restringir o uso da área de estacionamento nos estabelecimentos com mais de 500m2 de área 
construída, quando houver, compatibilizando a área (ou a permissão de acesso) à capacidade definida para 
atendimento ao público. 

5.25. Garantir o distanciamento entre pessoas: distância mínima de 1,5 metros entre cada pessoa em 
todas as direções (2,25 m2/pessoa), inclusive nas filas, entre assentos e entre funcionários (local de trabalho, 
descanso e de refeições).  
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5.25.1. Nos atendimentos ao público onde não é possível a manutenção deste distanciamento mínimo, 
providenciar anteparo de proteção (barreira física) entre funcionário e usuário/cliente. 

5.26. Restringir as feiras livres ao comércio do ramo de alimentação, que devem cumprir as mesmas 
regras das atividades de comércio varejista correspondente.  

5.27. Permitir a realização de velórios por até 4 horas e com, no máximo, 10 pessoas por sala, com 
rotatividade e sem permanência nos seus espaços de convivência, sendo que em casos de suspeita COVID 
19, o caixão deverá ser lacrado. 

5.28. Vedar, nos cemitérios, a entrada de visitantes em feriados e datas comemorativas. 

5.29. Os estabelecimentos regrados quanto ao horário de atendimento presencial ao público (6 horas) 
poderão fora do horário e dias autorizados, manter as atividades internas. 

5.29.1. Manter fechadas todas as portas e vias de acesso ao público durante a realização de atividades 
internas sem permissão de atendimento ao público. 

5.29.2. As atividades de entrega (delivery) ou serviço no endereço do solicitante estão permitidas 
durante a realização de atividades internas, sem atendimento ao público. 

5.30. Realizar drive-thru apenas nos dias autorizados, quando possuir estrutura para tal: área de 
entrada e saída de veículos e barreira física de proteção entre funcionário e usuário. 

5.30.1.  Fica proibido o acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de ônibus e demais 
locais proibidos pelas regras de trânsito, bem como utilizar-se de mesas, cadeiras, cones ou similares para 
reservas de vagas nas vias públicas.  

5.31. Os uniformes devem ser utilizados exclusivamente nas dependências da empresa e, lavados e 
trocados diariamente.  

5.32. Higienizar os veículos de transporte de passageiros a cada rodada; 

 

6. Medidas específicas em cada estabelecimento/serviço da fase 2:  

Para classificação dos estabelecimentos/serviços foi considerada a essencialidade (legenda 1) e o risco de 
contaminação (legenda 2), e devem ser seguidas considerando dias de funcionamento, horário de 
funcionamento e as regras de funcionamento permitidas.  

Os horários de funcionamento foram escalonados visando redução de circulação de pessoas, 
prioritariamente dos funcionários em transporte público. 

 

Legenda 1 - Essencialidade 

São considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
população, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde 
ou a segurança da população. 

  Essencial 

  Não Essencial 

 

 

Legenda 2 – Risco de contaminação  
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O risco refere-se à possibilidade de transmissão do COVID-19 em condições normais de atividade: quanto 
maior a aglomeração de pessoas, a proximidade entre os indivíduos, o manuseio, contato ou 
compartilhamento de objetos entre as pessoas e ausência de ventilação natural, maior o risco de 
transmissão. 

  Alto risco 

  Médio risco 

  Baixo risco 

 

7. Lista das atividades e regramento na fase 2 – COR LARANJA (anexo) 

 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e demais 
membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri Reis, 
Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques 
Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio Nogueira, Miriam Wowk dos 
Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 



B-2 Jornal
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29 de agosto de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 12116/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 13702/20
CONTRATADA: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
EMPENHO 13716/20
CONTRATADA: MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
EMPENHO 14352/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇAO EIRELI
EMPENHO 14786/20
CONTRATADA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
EIRELI
EMPENHO 14812/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 14983/20
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
EMPENHO 15010/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SAVING CONFECCAO E COMERCIO LTDA
EMPENHO 14950/20
CONTRATADA: ORION FARMACEUTICA LTDA ME
EMPENHO 15029/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
EMPENHO 11569/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
EMPENHO 14344/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo 
para entrega do item, conforme manifestação da Ger. de 
Suprimentos. Considerando os princípios da vinculação ao 
instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da 
Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento 
contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e 
penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II 
da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, I do contra-
to, aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 0,4% 
do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total do item. A inércia e o não cumpri-
mento do contrato poderão implicar no agravo da penaliza-
ção. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de rescisão amigável do Termo de Convê-
nio - Concessão de Créditos mediante consignação em folha 
de pagamento que entre si celebram o Município de São 
José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda e o Banco Daycoval.
OBJETO: O presente Termo de rescisão amigável de convê-
nio tinha como objeto a concessão, aos servidores ativos da 
PREFEITURA, de empréstimos, nas condições aprovadas 
pelo Banco Central, para pagamento através de descontos 
consignados em folha de pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2020.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20.
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de Convênio - Concessão de Créditos 
mediante consignação em folha de pagamento – Servidores 
Ativos – Administração Direta – que entre si celebram o Mu-
nicípio de São José do Rio Preto, por intermédio da Secreta-
ria Municipal da Fazenda e o Banco Daycoval.
OBJETO: O presente convênio tem como objeto a conces-
são, aos servidores ativos da PREFEITURA, de emprésti-
mos, nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, 
para pagamento através de descontos consignados em folha 
de pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 24 de agosto de 2020.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20 e Lei Federal 
nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO 
Diretoria De Compras E Contratos 
Inexigibilidade Nº 09/20
Objeto: Aquisição de créditos de vale transporte urbano des-
tinados a Proteção Social Especial - SMAS
Contratada: CONSORCIO RIOPRETRANS – Empenho nº 
15869/20 – R$ 17.500,00.
EXTRATO DE CONTRATO 
Diretoria De Compras E Contratos 
Inexigibilidade Nº 10/20
Objeto: Aquisição de créditos de vale transporte urbano des-
tinados a Proteção Social Básica - SMAS
Contratada: CONSORCIO RIOPRETRANS – Empenho nº 
15868/20 – R$ 49.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020
ATA Nº 0663/20
CONTRATADA: R. D. VELANI – ELETRICA - EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de ilumi-
nação pública – Valores Unitários – Item 03 – R$2,56; Item 
04 – R$22,80; Item 05 – R$3,50; Item 06 – R$0,25 – SMO – 
Sérgio Astolfo Issas – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2020
ATA Nº 0664/20
CONTRATADA: JORGE KHURY ATACADISTA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de tapetes sanitizantes – Valor Uni-
tário – Item 01 – R$35,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa– 
Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 029/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF JOÃO 
PAULO II (RUA BECHARA JORGE HAGE ESQ. RUA NIL-
SON CASADO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁ-
RIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE. 
Valor total estimado: R$ 2.946.694,00 – Prazo de Execução: 
300 dias. Comunicamos aos interessados que realizaram 
a retirada do edital que, após análise de questionamentos 
realizados por empresas interessadas em participar desta 
licitação, que os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde 
realizaram a correção das planilhas. Em razão dessa corre-
ção o edital foi retifi cado. Para que não se alegue prejuízo à 
elaboração da proposta, comunicamos que foi redesignada a 
data de apresentação dos envelopes e da sessão de aber-
tura do envelope com a documentação de habilitação para: 
Data limite para entrega dos envelopes: Dia  21/SETEM-
BRO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública de abertura 
dos envelopes: Dia 22/SETEMBRO/2020 às 08:30 horas 
- Local da entrega dos envelopes e da sessão da licitação: 
Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 
3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a disposição 
para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e desde já, fa-
zendo parte integrante do processo, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a 
disposição dos interessados. Wanderley Aparecido de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos – Presidente da CML 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 028/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DOS BANHEIROS DA UPA REGIÃO NORTE (RUA MANOEL 
MORENO ESQ. RUA JOSEPHA VOLTARELLI SANFELICE, 
JD. ANTUNES), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁ-
RIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE. 
Valor estimado: R$ 91.834,12 – Prazo de execução: 60 dias 
- Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a 
habilitação e a proposta: 22/setembro/2020 às 17:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 23/se-
tembro/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló 
nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action    
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 027/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO 
DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
DO BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA ADRIELLE CAROLINE 
AMARAL ESQ. AV. PEDRO PERLE), CONFORME PLANI-
LHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL 
– SEC. MUN. SAÚDE. Valor total estimado: R$ 2.791.066,97 
– Prazo de Execução: 300 dias. Comunicamos aos interes-
sados que realizaram a retirada do edital que, após análise 
de questionamentos realizados por empresas interessadas 
em participar desta licitação, que os técnicos da Secretaria 
Municipal de Saúde realizaram a correção das planilhas. Em 
razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não se 
alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos que 
foi redesignada a data de apresentação dos envelopes e da 
sessão de abertura do envelope com a documentação de 
habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: Dia  
18/SETEMBRO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 21/SETEMBRO/2020 às 
08:30 horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Al-
berto Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta 
a disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA 
ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, ENTRE 
AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BUZINI – 
SEC. MUN. OBRAS - Julgamento da Comissão Municipal de 
Licitação: Após análise dos recursos administrativos apresen-
tados, das contrarrazões recursais e do parecer técnico da 
Secretaria Municipal de Obras (fl s. 880/881), que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, resolve alterar o que foi decidido no julga-
mento do dia 24/07/2020 (publicado na imprensa ofi cial no 
dia 25/07/2020) para fazer constar que estão habilitadas a 
prosseguir no certame as empresas: COMTEC TERRAPLE-

NAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CMB CONSTRUTORA 
MORAES BRASIL LTDA e CONSTROESTE CONSTRUTO-
RA E PARTICIPAÇÕES LTDA e, inabilitadas as empresas 
KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ME (não atendeu ao item 5.1, “b.1” alínea “a.2” do edital ) e 
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS 
LTDA (não atendeu ao item 5.1, “b.1” alínea “b.1” do edital 
). - DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: Analisando 
os autos, bem como as razões e as contrarrazões recur-
sais, acolho e ratifi co integralmente o Parecer Técnico da 
Secretaria Municipal de Obras (fl s. 880/881) e a decisão da 
Comissão Municipal de Licitação (fl s. 882/885) utilizando os 
argumentos neles expostos como razões de decidir e dou 
provimento aos recursos interpostos pelas empresas CONS-
TROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e KM 
& M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME 
e declaro inabilitada no certame a empresa GOS INCOR-
PORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA (não 
atendeu ao item 5.1, “b.1” alínea “b.1” do edital )  e, pelo não 
provimento do recurso apresentado pela empresa KM & M 
ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME man-
tendo sua inabilitação no certame licitatório. 2- Posto isto, 
designo o dia 31/agosto/2020 às 09:00 horas para realização 
da sessão de abertura dos envelopes contendo a proposta 
fi nanceira. 3 – Publique-se, por extrato, para conhecimento 
dos interessados e para que surta os devidos efeitos le-
gais, dando regular andamento ao processo licitatório. As 
formalidades legais. Sergio A. Issas - Secretário Municipal 
de Obras. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos 
autos do processo a disposição dos interessados.   
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INSTALA-
ÇÃO ELÉTRICA, COM AUMENTO DE CARGA PARA O 
QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO, VISANDO ATEN-
DER A AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS INSTALADAS NO 
“CENTRO DE INCUBADORA DE EMPRESAS” – SEC. 
MUN. OBRAS - Julgamento da Comissão Municipal de 
Licitação: Em que pese o respeito pelos argumentos trazidos 
nas razões recursais, face o que consta do parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras, a Comissão Municipal 
de Licitações acolhendo integralmente esse parecer, que é 
adotado como razões de decidir e passa a fazer parte inte-
grante desta decisão, resolve manter os termos do que foi 
decidido no julgamento do dia 05p.p. (publicado na imprensa 
ofi cial no dia 06/08/2020). - DESPACHO DA AUTORIDADE 
SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões 
e as contrarrazões recursais, acolho e ratifi co integralmente 
o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 
246) e a decisão da Comissão Municipal de Licitação (fl s. 
247/255) utilizando os argumentos neles expostos como 
razões de decidir e nego provimento ao recurso interposto 
pela empresa CONSTRUTORA POLACHINI LTDA. 2- Posto 
isto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalida-
de, HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a favor da empresa vencedora, KM & M ENGE-
NHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME. Às forma-
lidades legais. Publique-se para ciência dos interessados. 
Sergio Astolfo Issas - Secretário Municipal de Obras 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE POSTO DE TRANSFORMA-
ÇÃO DE ENERGIA EM POSTE – CPFL 112,5 KVA – 15 
KV. 220/127V COM READEQUAÇÃO ELÉTRICA NA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA. 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 habilitada 
a prosseguir no certame a empresa: COMERCIAL PRADE-
LA LTDA. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designa-
do o dia 08/setembro/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. 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. RAIO DE SOL 
(RUA WILSON CAMARIN, 210), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publica-
Licitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte 
integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos 
autos, a disposição dos interessados.   
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.°302/2020 - Processo 
12.678/2020
Interessada: INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA
Objeto: Registro de preços para aquisição de desfribilador/
cardioversor para a Secretaria Municipal de Saúde.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de 
Compras’. Celia Candida Faria – Pregoeira.
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° 306/2020, PROCESSO 12.699/2020, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento de postos de 
serviços terceirizados de eletricista, encanador, jardineiro, 
pintor, pedreiro, serralheiro, serviços gerais e trabalhador 
de manutenção de edifi cações para a Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
11/09/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
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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° 287/2020, PROCESSO 12.480/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviços com forneci-
mento de materiais e equipamentos visando a aplicação em 
lombadas e lombofaixas, em C.B.U.Q., nas vias do muni-
cípio, conforme termo de referência anexo do edital. Se-
cretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/09/2020, 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 ELE-
TRÔNICO n° 323/2020, PROCESSO 12.817/2020, objeti-
vando o registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de fornecimento e instalação de 
alambrados em diversas áreas públicas com fornecimento 
de material, EPIS e mão de obra. Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 14/09/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 272/2020 – Processo n.º 
12.380/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de mascaras de 
proteção e protetor facial, em atendimento as Unidades Es-
colares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 12/08/2020, sendo adjudi-
cados os itens à empresa declarada vencedora: SUPREME 
ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA (lotes 2 e 3). Os lotes 1 e 4 
foram cancelados pela Secretaria. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 270/2020 – Processo n.º 
12.350/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de lubrifi cantes 
para uso dos veículos da Frota Municipal. Secretaria Munici-
pal de Administração. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 13/08/2020, sendo adjudicados os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: FELLSBARGO TRANSPORTES 
E COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI (itens 2 e 3) 
e LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS ME (ITEM 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Luis Roberto Thiesi - Secretá-
rio Municipal de Administração.

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 34.478 DE 25 DE AGOSTO DE 2020

REVOGA, a Portaria n.º 34.466 de 14 de agosto de 2020,  
do servidor de carreira JACSON DENER MARASCALQUI, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.479 DE 25 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Subprefeito, 
publicada pela Portaria nº 34.442 de 11 de agosto de 2020 
e em decorrência da revogação da Portaria de Designação 
do Subprefeito Interino, publicada pela Portaria nº 34.478 
de 25 de agosto de 2020,  GILBERTO MARTINS LIRA, para 
ocupar o Cargo em Comissão – SUBPREFEITO - CA.102.3, 
lotado na SUBPREFEITURA DE ENGENHEIRO SCHMITT, 
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 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 864 DE 27 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO 
DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constitu-
írem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos 
fatos relatados na Intercorrência de Trânsito nº 011/2020.
PORTARIA N.º 34.480 DE 25 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de 
Divisão, publicada pela Portaria nº 34.452 de 13 de agosto 
de 2020, KELSON LEANDRO DIAS ALBINO, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Administração do Núcleo Esportivo do 
Jardim Caparroz da SECRETARIA MUNICIPAL DE ES-
PORTES E LAZER, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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 01 
de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.481 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor 
de Secretaria, publicada pela Portaria nº 34.472 de 17 
de agosto de 2020, JESSICA LOPES PEREIRA, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRE-
TARIA - CA.102.4, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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 01 
de setembro de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.674
DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
de 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 a situação epidemiológica do Município;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 06 de setembro 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 - retifi cada - 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”, 28 de agosto 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.

DECRETO Nº 18.675
DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o Decreto nº 18.306, de 13 de maio de 2019, para 
substituir membro do Grupo Gestor do Eco Parque Empresa-
rial Norte - GRUGEN.
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 nomeado para compor o Grupo Gestor do Eco 
Parque Empresarial Norte – GRUGEN, nos termos do artigo 
7º da Lei Complementar nº 475, de 22 de junho de 2015, 
como representante suplente da Secretaria Municipal de Co-
municação Social, Edemilson José Soares Júnior, em substi-
tuição a Elias Viana dos Santos Junior, nomeado pelo art. 1º, 
VIII, “b”, do Decreto nº 18.306, de 13 de maio de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de agosto 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 no local de costume e, pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.676
DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

Cria unidades escolares vinculadas a Secretaria Municipal de 
Educação.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam criadas as unidades escolares vinculadas a 
Secretaria Municipal de Educação, conforme segue:
I – Unidade Escolar no bairro Parque Residencial Solidarie-
dade, localizada a Rua Projetada 10, atual Rua Vinicius Cé-
sar Aguiar, esquina com a Avenida Projetada A, atual Avenida 
Esmeraldo Carolino, s/nº;
II – Unidade Escolar no bairro Jardim Campo Belo, localizada 
a Rua Antonio Severo dos Santos, nº 878, denominada pela 
Lei nº 13.568, de 30 de julho de 2020, como “Maria Emmeli-
na Roquette Verdi” a Escola de Ensino Fundamental I.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
SUELI PETRONILIA AMANCIO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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 18.677
DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

Nomeia a Diretoria do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – COMDEMA para o biênio 2020/2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, 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.  Ficam nomeados para a Diretoria do Conselho Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA para o biê-
nio 2020/2022, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 18.014, 

de 28 de setembro de 2018, os seguintes membros:
I – DIRETORIA:
a) Presidente: Gabriela Atique Fernandes – UNIRP;
b) 1º Vice Presidente: Vânia Gonçalves Venturelli – 
SINDUSCOM;
c) 2º Vice Presidente: Gustavo Murad Mendes Prado – 
OAB;
d) Secretário Executivo: Carla Regina Zoccal Alves – 
SMAURB.
Parágrafo único: Nos termos do artigo 4º, § 1º, do Decreto nº 
18.014, de 28 de setembro de 2018, a Diretoria do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA terá 
mandato de 02 (dois) anos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, alterando o inciso I do Decreto nº 18.123, de 28 de 
setembro de 2018.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de agosto 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 Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.614
DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

Revoga a Lei nº 10.902, de 28 de março de 2011, que institui 
o Programa Cultura para Todos, 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;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada em todos os seus termos a Lei nº 
10.902, de 28 de março de 2011.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 26 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.615
DE 27 DE AGOSTO DE 2020.

Regulamenta a aplicação do Art. 22, incisos VI e VII, da Lei 
Nacional Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, no âmbito do 
Município de São José do Rio Preto, para dispor sobre a 
recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial 
de agressores a vítimas de violência contra a mulher, e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º A presente Lei regulamenta a aplicação do art. 22, da 
Lei Nacional nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, no âmbito 
do município de São José do Rio Preto, para dispor sobre a 
recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial 
de agressores a vítimas de violência contra a mulher, e dá 
outras providências.
Art. 2º O serviço de recuperação, reeducação e acompa-
nhamento psicossocial a que se refere esta Lei consiste em 
prestar atendimento a autores de violência que se enqua-
drem na Lei Maria da Penha em âmbito municipal, a partir do 
encaminhamento do caso pela autoridade policial ou judicial 
competente.
Art. 3º A linha de atuação do serviço observará o seguinte, 
sem prejuízo do quanto disposto na Lei Nacional nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006:
I - comparecimento do agressor a programas de recuperação 
e reeducação, de acordo com o art. 22, VI, da Lei Nacional nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006;
II – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de 
atendimento individual e/ou em grupo de apoio, de acordo 
com o art. 22, VII, da Lei Nacional nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006;
III - garantia do atendimento humanizado, observado o 
respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
não-discriminação, da não-revitimização, e da corresponsabi-
lidade entre os Entes Federados.
Art. 4º A coordenação, ações, forma de atendimento e orga-
nização interna da prestação dos serviços previstos nesta Lei 
serão fi xadas mediante Decreto do Poder Executivo, instituin-
do protocolos de atendimento, defi nição de normas técnicas 
e a padronização de fl uxos entre os órgãos participantes, 
observado o disposto nesta Lei e na Lei Nacional nº  11.340, 
de 7 de agosto de 2006.
Art. 5º Os autores de condutas que se enquadrem como vio-
lência contra a mulher e que tenham contra si o deferimento 
de medidas protetivas pela autoridade competente terão prio-
ridade no encaminhamento para atendimento pelos serviços 
previstos nesta Lei.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento do 
Município, suplementadas, se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 27 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 Autógrafo nº 15.072/2020
Projeto de Lei nº 117/2020
Autoria da propositura:Ver.ª Karina Caroline de Souza

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 055 – 28.08.2020
RESOLVE: I - Fica suspenso o cancelamento de acordos de 
parcelamento ou reparcelamento em razão de prestações 
vencidas e inadimplidas a partir de 01 de julho de 2020 até 
31 de dezembro de 2020. II - A partir de 1º de janeiro de 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
29 de agosto de 2020

2021, os cadastros que possuírem parcelas vencidas há 
mais de 60 dias terão os parcelamentos automaticamente 
cancelados. III – Os acordos rompidos automaticamente 
pelo inadimplemento de prestações a partir de 25 de mar-
ço de 2020 a 30 de junho 2020 poderão ser reparcelados, 
nos termos da Lei 9.596/2006, regulamentada pelo Decreto 
15.784/2011. São José Rio Preto, 28.08.2020 - NICANOR 
BATISTA JÚNIOR - Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 28.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
03/2018.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50, inciso I, do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017, torna público o Extrato do Aditivo que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
a Comunidade Só Por Hoje, para prorrogação de vigência 
compreendendo o período de 1º de outubro de 2.020 a 31 de 
outubro de 2.021 com ampliação do valor global com recur-
sos de fonte municipal. E também para ampliação do valor 
global com recursos de origem federal/Portaria do Ministério 
da Cidadania nº 369/2020 para aquisição dos equipamentos 
de proteção individual – EPI’s e material de higiene e lim-
peza, voltados a proteção e prevenção da disseminação do 
COVID – 19, em caráter provisório para o período de 01 de 
setembro a 31 de dezembro de 2.020, conforme Plano de 
Trabalho e anexos, que integra o presente ajuste.
OBJETO: Execução do Serviço de Acolhimento Institu-
cional Compartilhado entre as Secretarias Municipais de 
Assistência Social e Saúde para atendimento a crianças e 
adolescentes com transtornos mentais objetivando acolher e 
garantir proteção integral contribuindo para a prevenção do 
agravamento de situações de negligência, violência e ruptura 
de vínculos, restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, no 
âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único 
da Assistência Social do Município. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 547.075,00 (quinhentos e 
quarenta e sete mil e setenta e cinco reais) com recurso 
municipal e R$ 12.000,00 (doze mil reais) - recurso federal/ 
Portaria MC nº 369/2.020, conforme previsto no Cronograma 
de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes no Plano 
de Trabalho aprovado.
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2020.  
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi – CRESS nº 25.455 - Secre-
tária M. de Assistência Social.
Aldenis Albanese Borim – Secretário Municipal de Saúde.
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só 
Por Hoje

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(AT 140/2019)
Considerando que as notifi cações encaminhadas via correio 
foram devolvidas por motivos de “desconhecido”, “ende-
reço insufi ciente” e “não existe o número indicado”, ante o 
dano causado a patrimônio público com prejuízo ao erário 
municipal, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 
13/11/2019, envolvendo veículo ofi cial e o veículo particu-
lar de placas BLN 0581 – São José do Rio Preto/SP, de 
propriedade do munícipe Dário Bernardes Tavares (RG nº 
14.915.901), notifi camos o mesmo a comparecer perante 
a Secretaria Municipal de Administração (Avenida Alberto 
Andaló, n.º 3030, 5º Andar, Centro), no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, para amigavelmente reparar monetaria-
mente os prejuízos causados ao erário municipal, a fi m de 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminha-
do a outras instituições de proteção ao crédito.
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020. 
JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria
Secretaria Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
070/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:

CNPJ: 38.044.404/0001-50
Razão Social: J1 A P COMERCIO DE VESTUARIOS E 
ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 37.925.892/0001-41
Razão Social: ABREU REISSLER COMERCIO REVESTI-
MENTOS LTDA
CNPJ: 38.090.820/0001-94
Razão Social: LIMA ROVERONI LTDA
CNPJ: 38.047.193/0001-09
Razão Social: FARMA MULTISAUDE LTDA
Conforme processamento realizado, em 28 de Agosto de 
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.

São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EXTRATO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Financia-
mento nº 0498514-31, que entre si fazem a CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP. Cláusula Primeira - O presente instrumento tem 
por objetivo alterar a Cláusula Décima Primeira, itens 11.5.6 
e 11.5.6.1, do contrato de Financiamento nº 0498514-31, de 
29 de junho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EXTRATO: Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0500099-72, que entre si fazem a CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. 
Cláusula Primeira - O presente instrumento tem por objetivo 
alterar a Cláusula Décima Primeira, itens 11.5.6 e 11.5.6.1, 
do contrato de Financiamento nº 0500099-72, de 29 de junho 
de 2018.

Portaria n.º 009/2020 – CGM/SMTTS de 25 de Agosto de 
2020: convola Sindicância Investigativa nº 035/2019 CGCM/
SMTTS, na presente  Sindicância Administrativa Discipli-
nar 009/2020, com escopo de apurar os atos indicadores 
de violação dos deveres e proibições funcionais, em tese 
praticados pelo servidor FRANCISCO ALVES DOS SAN-
TOS, incursos nos incisos VII, X, XXIX e XXXVIII do artigo 
49; incisos XLIII, LX, LXIII e LXXV do artigo 51, todos da Lei 
Complementar Municipal 331 de 30 de dezembro de 2010; 
inciso VI do artigo 204 e inciso XIX do artigo 205 da Lei 
Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990; garantindo-
-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa; nomeados os 
servidores estáveis: José Carlos Floriano, Osvaldir Fialho 
de Brito e Eziquiel de Andrade, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão Sindicante Disciplinar. 
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/CORREGEDORIA 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 06 e nº 08 do Cemitério Municipal 
do Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Ana Clara Souza Kieling 23/05/2018 23/05/2018 Maythana Silva Souza Lucas Kieling n/c n/c 

Natimorto 27/04/2018 27/04/2018 
Camille Danielle de 
Araujo Garcia n/c n/c n/c 

Natimorto 07/06/2018 07/06/2018 
Leisiane Rodrigues 
Duarte 

Davi Duarte 
Rodrigues n/c n/c 

Natimorto 27/04/2018 27/04/2018 
Lohainne Alves 
Rodrigues 

Gustavo de Oliveira 
Longani n/c n/c 

Rafael Alves Vioto 26/05/2018 26/05/2018 
Estela Trindade Alves 
Vioto n/c n/c n/c 

Thayna Vitoria Monteiro da Silva 23/02/2018 01/03/2018 
Josete Monteiro da 
Silva 

Jose Sebastiao da 
Silva n/c n/c 

Vitor Kauã Pinto Torres 26/11/2017 20/02/2018 Lais Belfort Pinto 
Edson dos Santos 
Torres n/c n/c 

Yan Lucas Gonçalves Lima 20/05/2018 07/06/2018 
Willyane Gonçalves de 

Sousa 

Francisco 
Lindemberg 
Barbosa de Lima n/c 551.807.548-01  

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 
 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 05 e 07 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Alef Machado Felicio 30/07/1994 02/06/2017 
Regina de Fatima 
Machado  Gilberto Felicio 40857392 n/c 

Alessandro Santos Vitor 01/02/1984 28/05/2017 Laurita Santos Vitor n/c 39887857 061684737-85 

Ana Maria de Jesus 30/03/1932 23/03/2017 
Alexandrina Maria de 
Jesus n/c 06.783.505-82 738.695.705-04 

João Carlos 07/03/1961 27/05/2016 
Maria Aparecida 
Pereira 

Antonio Jose 
Fernando n/c n/c 

João Ramalho dos Santos 15/07/1956 29/04/2017 
Maria Ramalho dos 
Santos n/c 136584653 987.573.698-87 

Jose Carlos de Andrade 03/09/1955 06/06/2017 
Maria da Conceição de 
Andrade 

Luiz Freire de 
Andrade 14.389.214-9 228.258.368-00 

Jose Francisco Marcelino 15/01/1931 16/04/2017 
Antonia Efigenia dos 
Santos 

Joaquim Senhorinho 
Alves n/c n/c 

Juvêncio Meira Xavier n/c 16/02/2017 Maria Ramos Meira Ulisses Lima Xavier 54.576.798-2 n/c 

Marcos Antonio de Sousa 09/04/1967 08/03/2017 
Isaltina Venancio de 
Sousa Hermelindo de Sousa 20.719.545-6 100.610.578-60 

Rosmari Aparecida Rossi 14/06/1948 23/04/2017 
Joana Rodrigues 
Gasque Rossi Luiz Rossi 4.378.822-1 035.577.278-74 

Vicente Ferreri 03/10/1925 02/04/2017 Maria Catin Salvador Ferreri 9.169.804-2 129.153.518-72 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2020. 

Relação semanal de processos ARQUIVE-SE: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020107800 VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 28 de Agosto 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 

 2020155959  ADRIEL CRISTIANO MACEDO 

2020187429   AGUINALDO AUGUSTO PAVIN 

2020185707 2020185709 2020185700 AGUINALDO FRANCISCO TONIN  

2020172620   ALCENIR BENEDITO DE MOURA NETO 

2020168332   ALESSANDRA ERNESTINA DE MIRANDA DE 
OLIVEIRA  

 2020186879  ALESSANDRO JESUS MARTINS  

 2020173994 2020173997 ALEXANDRE DE ALMEIDA CANDOLO 

202050301   ALEXANDRE MASAHARU KOONO 

2020164646   ALEXANDRE MIGUEL SANTOS LOPES  

 2020165149  ALMIR COUTINHO  

2020164553   AMANDA DA SILVA ALVES  

2020173223   ANA PAULA DE SOUZA BRAZ  

 2020178485  ANA PAULA TAVARES  

  2020192073 ANDRE LUIS BELON 

2020176782   ANDRE MARTINS POLO 

2020179604   ANGELA DE SOUZA PELICER 

  2020110013 ANGELA MARIA DA SILVA SILVEIRA 

2020182654   ANTONINO PASQUINI PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA  

20201324  20201325 ANTONIO BENEDITO MARCAL 

2020158109   ANTONIO CARLOS GUSTINELLI 

 2020163420  ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FILHO 

2020171702 2020171716  ANTONIO RODRIGUES TOME 

2020178201   BENEDITO LOPES  

2020162469   BRUNO RAFAEL MARÇAL SILVA  

2020152787   C B M ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PROPRIOS RP EIRELI 

 2020152782  CARLOS EDUARDO MIGUEL  

2020183696  2020183695 CASSIO LASSIMAR PERILLO 

2020162466   CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP 

 2020138352 
 

2020138358 
 

CELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
VOTUPORANGA LTDA  

 2020145658  CLAUDEMIR NARDEZ  

2020182535   CLAUDENIR VALTER BISCASSI  

2020169918   CLAUDINEI DOS REIS TESSARI  

2020173213   CLEBER CORREIA LIMA  

 2020125639  COMAFE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

 2020157089 2020157091 CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA 

2020159845   DANI IGOR SENO VICENTE  

2020159792   DANI IGOR SENO VICENTE  

2020144492   DANIEL GOMES FILHO  

 2020170908  DANIEL SOUZA SANTOS  

2020158636  2020181435 DAYANE BARBOSA LIMA 

2020162474   DIEGO SCARPIM RESTIVO  

2020180665   DOMINGOS GARBETO DE LIMA  

2020159045   DONIZETI APARECIDO DA SILVA  

 2020162537  EDMAR DE FREITAS 

2020157034   EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO  

202088278  202088282 
202088287 ELIANA DA SILVA DE MELLO 

2020182616   ELIAS MUNHOZ 

2020159060   ELIZIANE GABRIEL FERREIRA  

 2020170860  ENEIAS MUNHOZ  

202078249  2020162596 ERMINDA XAVIER CARDOSO 

2020179558   ESDRAS SANTOS SILVA  

202075841 202075842  ESTER CONCEIÇÃO RODRIGUES  

 2020182774  FABIANA DA MOTA 

2020152711   FABIO ROBERTO CHIQUETTO  

 2020165025  FERNANDO MONTEIRO RODRIGUES 
CANELAS  

2020182637   FERNANDO PATINI TORRES  

  2020173555 FILOMENA MACERA 

 2020173298  FLAVIO WAGNER LOURENÇO  

2020170157   FLORISVALDO DE SOUZA SALVIONE  

2020174963   GABRIEL LEANDRO REGATIERE  

2020179483   GABRIELA ZANUTTO TONETI  

 2020181548  GILDENCIO DE JESUS ABREU CORREA  

2020183672   GILMAR FELIX SILVA  

2020168195   GIOSCELLI MARTINS ROCHA  

2020151821   GIOVANA CECILIA BAPTISTA  

2020158939   GIOVANI CESAR CASAROLI  

2020176243   GUSTAVO FRANCISCO PEREIRA  

 2020179811  GUSTAVO VICENTE RODRIGUES 

2020172479   HEDIO WILSON DA SILVA 

 2020169952  HELIO PEREIRA DE LIMA  

 2020166157  HELOISA MARIA MARCHI  

 2020140427  HG 116 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA 

 2020181711  IRINEU DAVID SOFIA JUNIOR 

2020161659   ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES  

2020172781   IVANO RIBEIRO DOS SANTOS 

 2020181562  JEAN CARLOS VIANA RIBEIRO  

2020183699   JEAN PIERRE PEDRO ALVES  

2020137459   JESSIKA ARAUJO DE ALMEIDA  

 2020170833  JHONATA MARINO FERNANDES  

 2020123645  JOÃO CARLOS MARTINS DE ATAIDE  

2020151865   JOÃO FROTA GOMES  

2020164584   JOÃO VITOR INACIO CAMARGO  

 2020145707  JOEBISON DOS SANTOS BRAGA  

 202075517  JORGE VILELA 

  2020190826 JOSE APARECIDO BELLUCI  

  2020190819 JOSÉ LUIZ ZILLI 

2020174789   JOVAIR DOURADO  

2020183715   JULIO CESAR AMORIM DE SOUZA 

 2020166180  JULIO CESAR LARA RIBEIRO  

2020181017   JUSSARA DE SANTANA MACHADO 

  2020184900 LECIO NUNES 

 2020178512  LEONICE LEMES DA SILVA  

 2020169084  LINDOMAR DOMINGUES ROSA 

2020179520   LIVIA RODRIGUES STRUZZIATTO 

2020110652   LOS ROQUES EMPREENDIMENTO E 
INCORPORAÇÃO SPE LTDA 

2020168959   LUDIMILA FERMINO DE MARCO 

 2020173288  LUIS ANTONIO BARISAN  

2020173280   LUIS CARLOS CALSAVARA 

2020172619   LUIS CARLOS DOS SANTOS  

 2020180999  LUIS CARLOS NOVAK 

2020158033 2020158042 2020158184 LUIZ ANTONIO PEREIRA 

2020184597   LUIZ CARLOS HIRO SASSAKI  

 2020146491  LUIZ RAFAEL JOFRE DA SILVA  

2020158017   M R ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A 
LTDA 

2020167275   MARCELO GEORGE DO AMARAL BARRETO 
LONGHI 

 2020185654  MARCELO LAMANA PRETI 

2020154246   MARCIO FRANCO FONSECA  

2020122057 2020122060 2020122055 MARCIO LUIS TOSTES DOS SANTOS 

  202059084 MARCO ANTONIO LORENÇO 

 2020180753  MARCOS FELIPE SANTOS GALDINO 

2020176256   MARCOS ROBERTO MORAES  

 2020189240  MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
GRANEIRO  
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2020173277   MICHELLE SILVESTRE PEREIRA  

2020185575   MOACIR DE BRITO 

2020184848   MURILO MORENO AMARAL PONTES  

2020136714   NADIA FERNANDA DOS SANTOS  

2020180613   NAIARA TATIANE CRUZ  

 2020162505  NATALINO GERALDO PASCUTTI 

2020157194   NELSON JOSÉ MARIANO  

2020125341   NUNES & DUARTE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA  

2020152529   OSNIR BERALDO DE LIMA  

2020122948   PACAEMBU SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA  

  2020160615 PATRICIA VERA DE ASSIS  

2020147617   PATRIK DE PAULA CAMOLEZZI  

2020151013   PAULA CAROLINA MESAVILA DA SILVA  

2020157163   PAULO GARCIA FERREIRA FILHO 

2020176384   PRISCILA JANALICE FURLAN  

2020173258   PRISCILA SILVA DOS SANTOS  

 2020182790 2020182814 RAFAEL DO PARDO NICOLA 

2020182713   RAFAEL DO PARDO NICOLA 

2020187325   RAFAEL MARVIN FERREIRA 

2020172508   RAMON LUIS SILVA SOUZA  

2020129848   RENATA SILVA RIBEIRO  

 2020176572  RENÉ MARIANO RADUAM  

 2020183899  RICARDO ALESSANDRO MELA  

2020158951   RICARDO DE PAULA LUQUI  

 2020154523 2020154521 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS AS 

 2020154506 2020154504 
2020154503 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

 2020154388  RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

2020134177   ROBERTA NEVES GARCIA  

202045396   ROBERTO NAVARRO RAHAL ZALAF  

2020125236   ROBSON JEAN IRINEU  

2020170146   ROSINALDO FRANCISCO DA SILVA  

 2020174372  SAMELA NATIELLI PEREIRA  

2020169848   SAMUEL CECLES PICHININE 

 2020186686  SAMUEL HENRIQUE FERREIRA  

2020161479   SANDRA DENISE GASPARINI BASTOS  

2020128972   SARA AZEM ALVARES  

 2020148108  SEBASTIÃO DIAS FILHO 

2020147019   SERGIO ALTAIR STRINGHETTA  

2020167265   SIDINEI DA SILVA BENFICA  
2020149315   SIDNEI OLIVEIRA DE SOUZA  

2020161665 2020161673 2020161677 SIRLEI CRISTINA LUIZ YAEKASHI 

2020146459  2020146461 SONIA MARIA MORTARE 

2020155924   SPE TERNI NATURE I RIO PRETO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  

2020184674   SPE TERNI NATURE I RIO PRETO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  

 2020121181  SUELI MARIA DA SILVA OLIVEIRA  

2020176652   THAIS RIZZO DE FREITAS 

  2020176525 THE CITY SJRP DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

 2020158167  TIAGO MELINAS PUGGIA  

2020170869   VALDIMIRO BARBOSA  

2020164974 2020108496  VANDERLEI SANCHES RODRIGUES  

2020170745   VANESSA CARNEIRO FERNANDES  

2020178536   VANESSA CRISTINA JORDÃO  

2020163703  2020107800 VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 

2020185506   VICTORIA MARIA CATOSSI SERVO  

2020168153   VILSON RAIMUNDO BARROS PEREIRA  

 2020171723  VINICIOS AUGUSTO ALAMINOS  

2020169838   VINICIUS ZAMPIERI  

2020156944   VITORIA LOURENÇO GONÇALVES  

2020174835   WALLACE SCARASSATI DA SILVA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 28 de Agosto 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 
2020167440 2020167451 2020167454 

2020167460 
CELSO DOZIZETTI DOS REIS  

2020169909   CLAUDINEI DOS REIS TESSARI  
  2020192967 DANIELE GEORGINA PEREIRA DOS 

SANTOS  
2020184735   DIVAL RIBEIRO COSTA 

  2020191203 FABIO FERNANDO DA SILVA  
  2020193002 GENECI DA SILVA  
 2020169042  HUMBERTO AVELINO DE BRITO JUNIOR  

2020178422 2020178429 2020178438 
2020178434 

JOÃO CARLOS PIROVANI 

 202059196 202059205 JOÃO MAHFUZ JUNIOR  
2020162487   JOÃO NILTON DE MELO  
2020182628   JOSÉ ANTÔNIO ARMANI PASCHOAL 

  2020189308 JOSÉ LUIZ ZILLI 
 2020188427  LUIZ CARLOS LIGEIRO 
 202081397  LUIZ HENRIQUE MARQUES KUDO 

2020170643   NATHALIA JOANA GARCIA DE LIMA  
2020177124  2020177116 REGINALDO JOSÉ GUERRA DA SILVA 
2020160676   RENATA LENZI DE SOUZA NEVES 

 2020168146 2020168140 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 
  2020170011 RODOLFO GRASSI  

2020184892   ROSILENE DA SILVA SANTOS 
2020188542 2020188547  SILVIO SALLES MONIZ  
2020184725   WILSON FRANCISCO OLICERIO 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000430897 01037/07 A M BATISTA & CIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000270046 01037/07 A M BATISTA & CIA LTDA ME 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnico 

2019000269943 01037/07 A M BATISTA & CIA LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000030515 00043/09 A M I ASSISTÊNCIA MÉDICA AO IDOSO 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000030502 00043/09 A M I ASSISTÊNCIA MÉDICA AO IDOSO 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000030481 00043/09 A M I ASSISTÊNCIA MÉDICA AO IDOSO 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000030468 00043/09 A M I ASSISTÊNCIA MÉDICA AO IDOSO 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000022392 01627/09 AKEMI PATRICIA SASAKI & CIA LTDA 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnico 

2019000405953 01627/09 AKEMI PATRICIA SASAKI & CIA LTDA 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnico 

2019000389737 01627/09 AKEMI PATRICIA SASAKI & CIA LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055399 00958/13 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055414 00256/09 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055373 02160/18 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055301 01766/09 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055384 01050/14 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055377 01726/09 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

202000055425 00248/09 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055366 02046/17 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055405 00257/09 ASSOCIAÇAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000015430 00336/17 CAMF CENTRO DE AVALIACAO 
MATERNO FETAL LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000114385 01906/15 CENTRO DO CEREBRO E COLUNA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000114380 01906/15 CENTRO DO CEREBRO E COLUNA 
LTDA 

ALTERAÇÃO DO RESPONSAVEL 
LEGAL 

2018000077783 01510/15 CLINICA RADIOLOGICA BONIFACIO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000077820 00322/16 CLINICA RADIOLOGICA BONIFÁCIO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059916 00547/20 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI Cadastro / Licença de 

 

 

Funcionamento Inicial 

2020000139292 00990/20 DROGARIA MARIANA RIO PRETO 
LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000143315 01001/20 DROGARIA PAULISTA GALEAZZI 
LTDA 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
INICIAL 

2020000070313 00116/07 DROGARIA VETORAZZO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000146780 01042/20 GUARACI SILVEIRA GARCIA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
INICIAL 

2020000051646 00162/09 IVANI ANTONIO TOGNI   Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080550 00176/15 IZABELA LIDIA SOARES CARDEAL Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081260 01020/15 JANIELLE BARBOSA EIRELI ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

2020000044661 01020/15 JANIELLE BARBOSA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000014873 01713/18 MAMA IMAGEM LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000084325 00121/15 MAURY DE OLIVEIRA FARIA JUNIOR 
EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000150691 00056/17 NEURODERM SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão social 

2019000228766 00579/04 OTORRINOLARINGOLOGIA DR 
NASSIB KASSIS FILHO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000147190 00398/02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/ SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000244749 01511/15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/ SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000244754 01511/15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/ SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnico 

20190002444779 01511/15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/ SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000159723 00460/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000159809 00604/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000159806 00640/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnico 

2020000159803 00604/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnico 

2020000015644 01078/14 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão social 

2019000406090 01078/14 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO 
EIRELI Alteração de Endereço 

2019000406087 01078/14 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO 
EIRELI Alteração de responsavel legal 

2020000022142 00045/19 VITORIA SPA INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060485 00045/19 VITORIA SPA INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão social 

 

 

 

EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000264454 01648/19 ATENDE JÁ DESENTUPIDORA LTDA 
ME 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1900 

       São José do Rio Preto, 28 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 29 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALEX DIAS RAMALHO 40961848880 01543/20 AIF-P-C 000137 
ALMIRANTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 01544/20 AIF-P-C 000138 
AMARILDO R DA CRUZ & CIA LTDA ME 01559/20 AIF-A-S 00075 
ANTONIO APARECIDO CLAUDINO 12176808886 01521/20 AIF-S-H 000159 
ATORTO & ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA ME 01525/20 AIF-S-E 000081 
CANOVAS CASA DO SALGADO E MERCEARIA LTDA 01561/20 AIF-A-S 00074 
CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA 01522/20 AIF-S-D 000147 
CRISTIANA DA S TONANI REVENDA DE VEICULOS 01550/20 AIF-A-S 00073 
E C CABRAL MINIMERCADO EPP 01509/20 AIF-A-N 000237 
ENFORMA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES 
EIRELI EPP 01690/20 AIF-A-S 00077 

ENFORMA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES 
EIRELI EPP 01513/20 AIF-P-C 000130 

FLAVIO HENRIQUE BORGES MOREIRA 27561638809 01552/20 AIF-A-S 00069 
GRÃO-RIO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI 01524/20 AIF-A-S 00068 
HABITARE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO LTDA 01523/20 AIF-S-F 000115 
IMOBILIARIA CORAL RIO PRETO LTDA 01542/20 AIF-P-C 000134 
ITAMAR LEONIDAS PINTO PASCHOAL 01541/20 AIF-P-C 000131 
ITAMAR LEONIDAS PINTO PASCHOAL 01565/20 AIF-A-N 000241 
LEOMAR GUAREZINI ME 01553/20 AIF-A-N 000239 
LUZIA SOLANGE REGOVICH 01563/20 AIF-S-H 0000163 
M C JACOVACCI & JACOVACCI LTDA ME 01516/20 AIF-L-C 000089 
MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 27645133805 01560/20 AIF-A-S 00076 
MARCOS SCOTT ZANOVELO 01527/20 AIF-P-F 000075 
MELLO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 01558/20 AIF-S-H 000162 
MERETI VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI ME 01551/20 AIF-A-S 00070 
NATALIA MARIA CASSIANO GARCIA 32522385860 01555/20 AIF-P-C 000140 
NELSON APARECIDO FRANCISQUINI 01526/20 AIF-P-C 000136 
PAULO ANTONIO FRADE DA SILVA 01557/20 AIF-A-N 000238 
RAFAEL DE ARAUJO NAVARRO ME 01682/20 AIF-A-LF 000127 
REALE & CARVALHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01564/20 AIF-A-LF 000121 
RET LUX RETIFICA RECUPERAÇÃO E COMÉRCIO DE CABEÇOTES 
LTDA ME 01566/20 AIF-P-H 000048 

ROBERTA DE NADAI ME 01517/20 AIF-P-C 000135 
RONALDO MORETI VEICULOS 01556/20 AIF-P-C 000139 
SAMUEL H DE SOUZA AUTOMOVEIS ME 01549/20 AIF-A-S 00072 
TALLIS MILHER RODRIGUES 37364516875 01562/20 AIF-A-N 000240 
VALERIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO WINTRUFF ME 01515/20 AIF-P-C 000133 
WANDERSON ROGERIO MARTIN 29777570821 01554/20 AIF-P-C 000141 
WILSON TADEU COSTA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 01567/20 AIF-P-H 000049 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020167464 CELSO DONIZETTI DOS REIS 

2020186939 CEMI CENTRO ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL ROSAS DO PARTO LTDA 

2020187841 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 

2020183823 DORIVAL DE OLIVEIRA MATTOS 

2020168402 JOSE LUIZ ZILLI 

2020188558 JOSÉ LUIZ ZILLI 

2020184871 LEANDRO GERALDO RIBEIRO 28334316860 

2020172613 LUIS CARLOS DOS SANTOS 

2020183880 PAVANI E OLIVEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME  
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(DISPENSA 002/2019)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 020/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 058/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSI-
NO ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA - FULBEAS
OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo promo-
ver o estágio curricular de estudantes regularmente matri-
culados e com frequência efetiva nos cursos vinculados ao 
ensino ofi cial e particular em nível superior e de segundo 
grau regular e supletivo, conforme dispõe a Lei n° 11.788, 
de 25 de setembro de 2008 e legislações posteriores.
VIGÊNCIA: 03 de setembro de 2020 a 02 de setembro de 
2021
VALOR: R$ 49.249,20 (quarenta e nove mil, duzentos e 
quarenta e nove reais e vinte centavos)

DATA ASSINATURA: 25 de agosto de 2020.

São José do Rio Preto/SP, 28 de agosto de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de dispositivo de drenagem no piscinão 
Avenida Santos Dumont
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS Nº 
06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 69/2020, ad-
judico para a empresa DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGE-
NHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 17.141.313/0001-
62, localizada na Rua João Veloso, nº 1.261, centro, na 
cidade de Ouroeste– SP, CEP 15685-000, que venceu a 
licitação no menor valor global de R$ 77.942,18 (Setenta 
e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezoito 
centavos), perfazendo o valor global desta licitação em  
R$77.942,18 (setenta e sete mil, novecentos e quarenta e 
dois reais e dezoito centavos), e HOMOLOGO o procedi-
mento.
Monte Aprazível, 25 de agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
29 de agosto de 2020

Editais de
CONVOCAÇÃO Editais de

PROCLAMAS

AVISO DE ABERTURA

Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” 
COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHA-
MADA PUBLICA sob o nº. 002/2020 CPPSJRP, objeto do 
processo nº. SAP-PRC-2020/21140, que trata da despesa 
com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, 
leite e derivados através do Programa Paulista de Agricultu-
ra e Interesse Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério 
da Administração), para uso no preparo das refeições aos 
funcionários e sentenciados desta Unidade Prisional durante 
o período de 21/09/2020 a 31/12/2020 (102) dias. Os docu-
mentos de habilitação e as propostas de venda apresenta-
das serão analisados, na data de 10/09/2020, a partir das 
09:00h, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação 
e Credenciamento, que verifi cará sua conformidade com os 
requisitos do edital e na legislação vigente. As informações 
que se fi zerem necessárias serão fornecidas através do te-
lefone (17) 3234-5522 ramal 236, no Centro de Progressão 
Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” sito à Rod. BR 153, km 
47,5 São José do Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrôni-
co: cpp@sjrp.sap.sp.gov.br. O edital na integra será dispo-
nibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: 
www.sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.
br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria 
do Núcleo de fi nanças e Suprimentos desta Unidade.

ADEMIR PANCIERA
Diretor Técnico III


