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Serviços e comércio contratam e maio 
termina com saldo positivo de emprego

RIO PRETO

Vereador quer GCM com agente fixo no aeroporto 
para combater transporte clandestino

Divulgação

LIMPEZA Prefeitura de Rio Preto segue urbanizando áreas públicas e coloca em prática muti-
rão de limpeza e roçada na região do  Jardim Arroyo.                                               Pág.A6

Pág. A3

Dupla é presa por 
desvio de carga 

de indústria 
de bebidas

Pág. A4

O setor de serviços foi o que 
teve o melhor saldo na cidade 
com 385 empregos gerados, 
com 2.295 admissões e 1.910 
desligamentos. O comércio 
aparece logo na sequência com 
357 vagas criadas. A indústria 
também teve saldo positivo, 
mas com números tímidos, 
com apenas seis vagas. Já a 
agropecuária e a construção 
tiveram saldos negativos, com 
25 e 45 vagas perdidas, res-
pectivamente.  Pág.A6

Toque de 
recolher hoje 

começa a 
partir das 20h

Os estabelecimentos terão 
uma hora a mais e poderão 
funcionar até às 19h, antes 
era até às 18h. O toque de 
recolher, que antes era a par-
tir das 19h, passa a vigorar a 
partir das 20h, assim como 
os ônibus funcionavam até às 
20h e agora passam a rodar 
até às 21h.   Pág.A2

Lockdown reduz 
velocidade 

de contágio, 
diz Saúde

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto apresentou os da-
dos da Covid-19 na live desta 
quinta-feira (1). Segundo 
as informações, o município 
registrou uma queda na velo-
cidade de contágio (Rt) e uma 
redução de 10% nos casos 
graves com lockdown. Pág.A5

Mirassol 
estende 

restrições até 
15 de julho

O prefeito de Mirassol, Edson 
Antonio Ermenegildo, decretou a 
prorrogação das medidas restriti-
vas para o combate à pandemia 
da Covid-19 até o dia 15 de julho. 
O Decreto nº 5.861 foi publicado 
na tarde desta quinta-feira (1).
A novidade é que a realização 
das atividades religiosas poderá 
acontecer até às 20h, dentro 
das condições previstas no pre-
sente Decreto.   Pág.A2

Prefeitura e 
Sebrae abrem 
inscrições para 
curso de vendas

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria do 
Trabalho e do Emprego, em 
parceria com o Sebrae-SP, 
promove o curso profissiona-
lizante ‘Aprenda a vender mais 
no varejo’. O objetivo é desen-
volver estratégias e técnicas 
de vendas e atendimento ao 
cliente junto a micro e peque-
nos empreendedores. Pág.A2

BOMBEIROS Dia nacional hoje abre semana de prevenção a queimadas na região; 
este ano registros já são o dobro de 2020 em áreas de vegetação nativa.               Pág.A4

Itamar vem a Rio Preto 
assinar resolução de 

produtores de borracha
Pág. A3 Pág. A3

Depoente 
‘plantado’ tenta 
confundir CPI 

da Covid

Sindicato dos 
Médicos afirma 

que lockdown total 
é radicalismo

“Percebe-se que o lock-
down total é um radicalismo 
impraticável que agravará o 
quadro psicossocial e econô-
mico”, diz trecho de nota divul-
gada pela entidade. O pedido 
de lockdown total está com o 
Ministério Público e deve sair 
até dia 5.   Pág.A5
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A CRENÇA NOS 
ESPÍRITOS COMO 

“VANTAGEM ADAPTATIVA”
Entender o que ocorre quando 

se deixa o plano físico, crer na 
eternidade da vida, comunicar-se 
com os ancestrais em Espírito, 
entre outras questões, acompa-
nham os grupos humanos desde 
o princípio das eras. Estudiosos 
têm buscado compreender como 
essas crenças se manifestam 
psicológica e socialmente. Para 
muitos deles, a exemplo do 
antropólogo franco-americano 
Pascal Boyer, a crença em seres 
sobrenaturais é universal às 
religiões e é considerada pelos 
pesquisadores uma “vantagem 
adaptativa”. 

O igualmente antropólogo norte-americano Michael Winkel-
man, em entrevista também ao programa Conexão Jesus — O 
Ecumenismo Divino, da Super Rede Boa Vontade de Comuni-
cação (rádio, TV, internet e publicações), afirmou:

— Por que é tão natural que a gente acredite nos Espíritos? 
(...) Nossos princípios biológicos nos levam a ter esse tipo de 
crença, por isso é natural para o ser humano acreditar nos 
Espíritos, pois temos evoluído certas capacidades mentais que 
nos conduzem a esse tipo de crença. (...) O mundo dos Espíritos 
tem um papel muito importante na evolução das pessoas e da 
sociedade. A ideia dos Espíritos nos dá uma referência a ser 
incorporada para melhorar nosso próprio comportamento. Ela 
igualmente nos oferece uma possibilidade de uma sociedade 
maior, mais bem integrada e com melhor funcionamento. 

A influência do Mundo Espiritual sobre o mundo da matéria, 
da qual trata o dr. Winkelman, é corroborada por vários pes-
quisadores. O debate ainda se amplia em relação à hipótese 
de estarmos programados para crer em Espíritos e exteriorizar 
nossa Religiosidade. Podemos mesmo dizer que esse sentido 
espiritual favoreceu nossa sobrevivência. Afinal, estamos nós, 
Homo sapiens sapiens, aqui para contar a história e não outro 
tipo de hominídeo.

Imaginem os benefícios que herdamos, como coletivo social, 
do indispensável cuidado da Espiritualidade Superior para conos-
co?! Quantos nobres e elevados valores podemos desenvolver 
por inspiração consciente ou inconsciente, vinda do coração 
generoso de abnegadas Irmãs e devotados Irmãos que, do Outro 
Lado da Vida, derramam sobre nós o amparo celestial? Citemos 
o perdão para ilustrar isso. A sociedade entraria em colapso sem 
esse divino postulado. E ele está na base das tradições de fé em 
todo o mundo, porquanto é ensinamento cuja origem vem do 
mais alto. Não foi sem propósito que Jesus, o Supremo Ligador 
do Céu à Terra, tanto difundiu esse princípio de transcendente 
teor espiritual:

Quantas vezes se deve perdoar a um irmão
21 Então, Pedro, aproximando-se do Cristo, Lhe perguntou: 

Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu 
lhe perdoarei? Até sete?

22 Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete; mas até 
setenta vezes sete (Evangelho, segundo Mateus, 18:21 e 22).

Educar nossas capacidades sensitivas, sob os auspícios do 
Amor Divino, para estabelecer a perfeita sintonia com o Governo 
Invisível da Terra é a salvação da humanidade neste Fim dos 
Tempos. Já advertia o saudoso Alziro Zarur:

— Não há segurança fora de Deus.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

ARTIGO Vacinas aplicadas   
Segundo dados oficiais do Ministério 

da Saúde que acompanha o ritmo de 
vacinação no Brasil, o país ultrapassou 
nesta quinta-feira (30) a marca de 100 
milhões de doses aplicadas. O Brasil é o 
4º país do mundo em número absoluto 
de doses aplicadas. De acordo com o 
painel de dados, 2,2 milhões de doses 
foram aplicadas apenas em 24 horas.

FIES
Alunos de medicina reclamam de 

aumento abusivo nas mensalidades, Rea-
justes de até oito vezes nas mensalidades 
fazem com que estudantes de medicina, 
não conseguem mais pagar o curso. Isso 
é frutos das mudanças feitas no Fies em 
2017 e que agora começam a gerar pro-
blemas aos beneficiados pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies).

Endividados
O primeiro semestre deste ano en-

cerrou com um percentual de 69,7% 
das famílias brasileiras com alguma 
dívida, em atraso ou não. De acordo 
com os dados da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Consumidor 
em maio, a parcela de pessoas com 
dívidas era de 68%. Em junho de 2020, 
o percentual havia ficado em 67,1%.

NOTAS

Toque de recolher a partir 
de hoje começa às 20h

A gerente da vigilância sani-
tária, Mirian Wowk, participou 
da live oficial na tarde desta 
quinta-feira (1) para detalhar as 
novas medidas da prorrogação 
do lockdown noturno. Essas 
medidas passam a valer já nesta 
sexta-feira (2).

Os estabelecimentos terão 
uma hora a mais e poderão fun-
cionar até às 19h, antes era até 
às 18h. O toque de recolher, que 
antes era a partir das 19h, passa 
a vigorar a partir das 20h, assim 
como os ônibus funcionavam até 
às 20h e agora passam a rodar 
até às 21h.

Na prática, as únicas mu-
danças foram em relação aos 
horários, mas as bebidas alco-
ólicas continuam com a venda e 
transporte proibidos a partir das 
19h e aos finais de semana 24h, 
sob pena de multa e apreensão 
do produto caso seja flagrado 
em fiscalização.

“O fechamento do comércio, 
junto com a restrição de circu-
lação e o aumento do valor de 
multa, não foi pro município ar-
recadar mais dinheiro, mas sim, 

para coibir as aglomerações. 
Quanto menos autuações tiver-
mos, melhor para o município”, 
explica Mirian.

As blitzes noturnas vão conti-
nuar e o valor da multa continua 
de R$6.296,00.

A gerente ainda complemen-
ta. “As pessoas estão se inibindo 
de sair de casa, têm receio de le-
var multa e, com isso, não estão 
conseguindo ir até às reuniões 
de família e festas. A fiscalização 
com blitz é muito mais efetiva 
do que os flagrantes nas festas, 
conseguimos impedir as aglo-
merações e consequentemente 
sem contaminação”.

Para Mirian, as ações feitas 
antes deste lockdown, onde se 
punia os organizadores e parti-
cipantes de festas clandestinas, 
por exemplo, estavam sendo 
medidas ineficazes. “Observa-
mos que, mesmo aumentando o 
rigor, as aglomerações e festas 
continuavam acontecendo. Mui-
tos estabelecimentos preferiam 
pagar a multa e continuar aber-
to, porque compensava para ele. 
Nas festas a maioria dispersava, 
não conseguíamos autuar todo 
mundo. Tinham muitos flagran-
tes, mas isso não é interessante 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Divulgação

para saúde. Era só punição sem 
efetivo beneficio para a saúde”.

Durante a live, a gerente da 
vigilância sanitária ainda escla-
receu que o lockdown noturno 
foi criado e mantido, porque no 
mês de maio as equipes verifi-
caram que os estabelecimentos 
que funcionavam de manhã 

ou a tarde tinham em torno 
de 30 denúncias contra eles, 
enquanto os estabelecimentos 
noturnos tinham mais de 200 
reclamações. “Estamos fazendo 
a retomada gradual para que os 
estabelecimentos não sejam tão 
impactados quanto no primeiro 
lockdown”, conclui.

Mirian Wowk falou mudanças na medidas restritivas

MIRASSOL
Prefeito faz decreto e estende medidas 
restritivas até o próximo dia 15 de julho

O prefeito de Mirassol, 
Edson Antônio Ermenegildo, 
decretou a prorrogação das 
medidas restritivas para o 
combate à pandemia da 
Covid-19 até o dia 15 de 
julho. O Decreto nº 5.861 
foi publicado na tarde desta 
quinta-feira (01).

A novidade é que a reali-
zação das atividades religio-
sas poderá acontecer até às 
20h, dentro das condições 
previstas no presente De-

creto e no Plano São Paulo 
(ocupação de no máximo 
40% e seguindo as regras 
sanitárias de higienização e 
distanciamento social).

Entre as medidas man-
tidas está o fechamento 
do comércio, fornecimento 
e consumo de bebidas al-
coólicas entre as 20h e 7h 
da manhã. Será proibida a 
circulação de pessoas entre 
as 21h e 5h, inclusive em 
condomínios, clubes e áreas 
residenciais, exceto para 
trabalhadores e pessoas 

em busca de atendimento 
médico.

O Decreto também pro-
íbe o funcionamento de 
supermercados e similares, 
bares, restaurantes e co-
mércio do gênero alimen-
tício, entre 20h e 7h. Con-
tinua proibida a realização 
de festas, reuniões e even-
tos em locais públicos ou 
particulares com qualquer 
finalidade.

Os supermercados e si-
milares, bares, restaurantes 
e o comércio de gênero ali-

mentício poderão funcionar 
na modalidade delivery, 
além do horário previsto, 
devendo as portas de tais 
estabelecimentos perma-
necerem fechadas sob a 
pena de responsabilização 
legal.

O descumprimento das 
normas previstas no De-
creto sujeitará os infratores 
a aplicação de sanções 
previstas nas normas pos-
turais, sanitárias e demais 
normas municipais em 
vigor.

Da REDAÇÃO 

ESTRATÉGIA Sebrae e prefeitura abrem inscrições 
para curso sobre melhorar vendas

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria do 
Trabalho e do Emprego, em 
parceria com o Sebrae-SP, 
promove o curso profissio-
nalizante ‘Aprenda a vender 
mais no varejo’. O objetivo 
é desenvolver estratégias e 
técnicas de vendas e atendi-

mento ao cliente junto a micro 
e pequenos empreendedores.

Gratuita e 100% online, 
a capacitação vai abordar 
temas como: Papel do varejo 
na visão do consumidor; Pro-
posta de valor do negócio de 
varejo; Componentes do aten-
dimento ao cliente de varejo; 
Planejamento do atendimento; 
Identificação de expectativas; 
Negociação; Relacionamento; 
e Fidelização.

O curso terá 16 horas de-
dicadas ao tema, quatro horas 
de conteúdo em gestão finan-
ceira e outras quatro horas 
sobre promoção de vendas. 
As aulas serão ao vivo, pela 
internet, nos dias 20, 22, 27, 
29 de julho e 2 e 3 de agosto, 
das 19h às 23h.

Podem participar pessoas 

que são Microempreendedor 
Individual (MEI) ou que não 
têm empresa, mas desejam 
empreender. As inscrições 
podem ser feitas enquanto 
houver vagas pelo link: http://
bit.ly/Vendas_21

Desperdícios - Tam-
bém estão abertas as inscri-
ções para o curso ‘Prevenção 
de perdas de Alimentos’, que 
aborda procedimentos para 
prevenção de desperdícios e 
perdas para a sobrevivência 
das empresas.

Gratuito, o curso aconte-
cerá de maneira remota (on-
line) por meio da ferramenta 
Microsoft Teams, tendo 20 
horas/aula: 16 horas dedi-
cadas ao tema, 2 horas de 
capacitação sobre finanças e 

Da REPORTAGEM outras 2 horas sobre vendas. 
Os encontros serão realizados 
nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho, 02 e 03 de agosto.

Podem participar pessoas 
que são Microempreendedor 
Individual (MEI) ou que não 
têm empresa, mas desejam 
empreender. Interessados 
devem se inscrever pelo link 
http://bit.ly/cursoalimento_21, 
enquanto houver vagas.

Os cursos fazem parte 
das ações do Comitê de Re-
tomada Econômica frente 
aos desafios da pandemia de 
coronavírus e integram o pro-
grama Empreenda Rápido do 
Sebrae, sob acompanhamen-
to da Secretaria Municipal do 
Trabalho e do Emprego. Mais 
informações pelo telefone 
3211-4950.

Sebrae é parceiro da 
prefeitura nos cur-
sos oferecidos sobre 
vendas; inscrições 
abertas

Arquivo DHOJE
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FIM DO PRAZO

Vereador quer presença 
da GCM no aeroporto

O vereador Pedro Rober-
to, presidente da Câmara de 
Rio Preto,, protocolou nesta 
quinta-feira (1) uma indicação 
para que o Executivo deter-
mine a presença permanente 
de um agente da Guarda Civil 
Municipal (GCM) no aero-
porto.

De acordo com as informa-
ções do requerimento, Pedro 
fez esta solicitação para coibir 
os motoristas irregulares de 
passageiros que têm atuado 
no local. “Informo que temos 
recebido muitas reclamações 
sobre um grupo de motoristas 

irregulares que tem extorquido 
passageiros e ameaçando 
taxistas”, explica.

No pedido, o vereador 
ainda destaca que “segundo 
informações, quando a GCM 
está fazendo abordagem no 
aeroporto, os motoristas irre-
gulares não permanecem ali, 
mas no dia seguinte retornam, 
sabendo que a GCM não es-
tará lá, por esse motivo é de 
suma importância a presença 
permanente de um agente no 
local, para garantir mais se-
gurança para todos”, conclui.

O DHoje entrou com con-
tato com a Prefeitura, sobre 
a proposta e aguarda retorno.

Andressa ZAFALON 

PEDIDO

Itamar assina sábado 
resolução que atende 

produtores de borracha
A diretoria da Associação 

Paulista de Produtores e Bene-
ficiadores de Borracha (Apabor) 
recebe, no próximo sábado (3), 
o Secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, Itamar Borges, para 
assinatura da nova Resolução 
de Produção de Mudas de 
Seringueira.

Na última segunda-feira 
(28), representantes da Apabor 
estiveram reunidos com o se-
cretário para discutir o cenário 
de desabastecimento de mu-
das de seringueira no Estado 
e solicitar nova resolução para 
destravar a produção em São 
Paulo, aumentando o plantio 
de seringueira e voltando a 
gerar emprego e renda.

“Essa era uma medida que 
vínhamos sonhando há anos 
e, agora, com o secretário 
Itamar, foi possível realizar”, 
comemorou o presidente da 
Apabor, Fábio Magrini.

Itamar Borges explicou que 
a resolução trará segurança 
jurídica para os produtores. 
“Ela representa um avanço, 
mas nada será perdido, uma 
pesquisa contínua, só esta-
mos nos alinhando às fontes 
fornecidas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa)”, afirmou.

A resolução deve ser pu-
blicada no Diário Oficial nos 
próximos dias e a assinatura 
acontece no Recinto de Exposi-
ções de Rio Preto. A solenidade 
conta com o apoio da Prefeitura 
de São José do Rio Preto, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. 
Esta é a primeira resolução téc-
nica assinada por Itamar Borges 
em sua gestão na secretaria de 
Estado. Devido às restrições 
sanitárias, o evento será restrito 
às autoridades.

A Resolução - Re-
solução emergencial feita pela 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, publicada no Diário 
Oficial em 11 de fevereiro de 
2020, alterou dispositivos rela-
tivo às exigências para o cadas-
tro de viveiros, jardins clonais, 
plantas matrizes produtoras de 
sementes e normas técnicas de 
defesa sanitária para a produ-
ção, comércio e transporte de 
mudas, borbulhas e sementes 
de seringueiras no estado de 
São Paulo.

Esta medida foi a primeira 
de uma série de desburocrati-
zações que a pasta anunciou, 
na ocasião, para vários setores 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

COM VEREADOR

SECRETÁRIO 

do agronegócio paulista, e que 
é amplamente defendida pela 
Apabor.

Uma das normativas que 
foram identificadas e alteradas 
foi a Resolução SAA, Nº 23, de 
26/06/2015, que rege a produ-
ção de mudas no Estado. A Re-
gulamentação deficiente desta 
normativa, na época em que foi 
publicada, levou a erradicação 

de mais de 90% dos viveiros do 
Estado e congelou a expansão 
de área de seringais na região 
desde 2015.

Antes, a produção de mudas 
era feita no solo. Após a norma-
tiva, passou a ser produzida em 
bancada, o que obrigou viveiros 
a investirem, de acordo com as 
normas da Lei, para o forneci-
mento aos produtores.

Divulgação

Divulgação

Esquema de corrupção
Luiz Paulo Dominguetti, representante da empresa Davati 

Medical Supply, provocou confusão durante depoimento ontem 
à CPI da Covid. O representante respondeu perguntas do relator 
Renan Calheiros (MDB-AL) sobre tratativas ilícitas na aquisição 
de 400 milhões da vacina Astrazeneca envolvendo funcionários 
do Ministério da Saúde. Só que ele tinha uma carta na manga 
com o objetivo de tentar confundir o trabalho da comissão: 
gravação com a voz do deputado Luís Miranda (DEM-DF) – que 
denunciou a oferta de propina – como se o parlamentar estives-
se envolvido no caso. Miranda disse que a gravação é do ano 
passado, sem nenhuma relação com compra ilícita de vacina. 
Dominguetti, PM em Minas Gerais, teve o seu celular apreendido 
para ser periciado. A suspeita da CPI é que Dominguetti, bolso-
narista, foi ‘plantado’ para desqualificar Miranda e o irmão dele 
Luís Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, que 
trouxe à tona o esquema de corrupção na aquisição da vacina 
indiana Covaxin.

Qualificados
Luiz Dominguetti citou re-

presentantes na negociação 
ilícita, como o coronel Mar-
celo Blanco e Roberto Dias 
do Ministério da Saúde. A 
qualificação do representante 
foi questionada pelo senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
que reconheceu o seu des-
preparo para vender vacina. O 
depoente, entretanto, diz que 
tem aval da empresa Davati. 
Todos, portanto, só estavam 
qualificados para receber a 
propina de US$ 1 por vacina.

Suplente assume cadeira 
O suplente psolista Elso Drigo Filho assumiu ontem a cadei-

ra do titular João Paulo Rillo (PSOL). O professor de física vai 
permanecer por 30 dias na Câmara, como determina acordo do 
partido firmado antes das eleições do ano passado. Como João 
Paulo conseguiu emplacar uma CPI para investigar empresas 
terceirizadas que dão calotes nos trabalhadores, Elso ficará 
incumbido para dar continuidade ao trabalho de apuração dos 
fatos no período em que permanecerá na Câmara. “A licença 
dos vereadores eleitos para que os suplentes possam assumir o 
cargo pelo período de um mês em cada ano de mandato deveria 
servir de exemplo para outras legendas”, sugere o titular João 
Paulo. Na foto, João Paulo, presidente Pedro Roberto e Elso, que 
assina o termo de posse.

Consumado
O plenário da Câmara do 

Rio cassou o mandato do Dr. 
Jairinho em sessão histórica 
na noite de quarta-feira. A de-
cisão foi por unanimidade, 49 
votos a zero. Jairinho perdeu 
o mandato por ter assassi-
nado o enteado Henry Borel, 
de 4 anos, com um golpe no 
abdômen. É o primeiro verea-
dor a ser cassado por aquela 
Casa. Agora, a briga dele será 
em breve com o Tribunal do 
Júri. Assume a cadeira Mar-
celo Diniz (Solidariedade).

Ganhar tempo
A decisão do prefeito Edi-

nho Araújo (MDB) em estender 
o lockdown noturno também 
teve objetivo de ganhar tempo 
para ampliar a vacinação da 
população, com o intuito de 
frear o índice de infecção pela 
covid-19. É o que espera a 
Secretaria da Saúde. Aliado 
a essa meta, a fiscalização 
continuará atuante para com-
bater festas clandestinas e o 
funcionamento de bares para 
evitar aglomeração, principal 
fonte de infecção.

Chora
Carlos Bolsonaro (REP) 

chorou durante a sessão da 
Câmara do Rio de Janeiro que 
cassou o mandato do Dr. Jai-
rinho. O vereador comparou o 
assassinato de Henry Borel a 
facada que seu pai Jair Bolso-
naro recebeu em Juiz de Fora, 
Minas Gerais, quando fazia 
campanha para presidente da 
República, em 2018. “É impos-
sível eu não trazer à memória 
o dia 6 de setembro que de-
morou para eu entender o que 
estava acontecendo”, lembrou.

Rebela
Bruno Moura (PSDB) se 

rebelou contra a decisão do 
governo em estender o lock-
down noturno até 11 de julho, 
sem comunicar a decisão aos 
vereadores. A bronca, segundo 
o tucano, está relacionada a 
falta de comunicação da Pre-
feitura com a população, por-
que a medida foi imposta sem 
esclarecimento, sufocando os 
pequenos comerciantes: “Aqui 
está o lockdown, aceitem ca-
lados!”, contestou o  vereador, 
que é da base governo.

Espertalhão
O empresário Carlos Mar-

tins apareceu recentemente 
na lista da revista Forbes como 
uma fortuna de R$ 2,1 bilhões. 
A fortuna foi acumulada graças 
a escola de inglês Wirzad, cuja 
marca foi vendida à britânica 
Pearson, em 2014. Hoje, 
Wirzad by Pearson. Mesmo 
vendendo a marca, Martins 
se tornou sócio da Wise Up e 
utiliza “Wirzad” no novo negó-
cio. O missionário tem que ser 
mesmo convocado, de novo, 
para depor à CPI da Covid.

Patinadores pedem reunião para discutir projeto 
que proíbe esporte nas pistas de caminhadas

O vereador Cabo Júlio Doni-
zete é autor de um Projeto de 
Lei (PL) – que já foi aprovado 
em primeira discussão – para 
proibir o trânsito de bicicletas, 
skates, patins, rollers, hover-
boards, patinetes elétricos ou 
todo equipamento de duas ou 
três rodas, provido ou não de 
motor de propulsão, nas pistas 
de caminhada de Rio Preto.

O PL ainda prevê penalida-
des para quem descumprir a lei, 
como, por exemplo, advertência 
ou multa no valor de três UFMs 
(Unidade Fiscal Municipal), 
sendo dobrado o valor no caso 

de reincidência. Cada UFM é 
equivalente a R$62,96.

A aprovação do PL gerou 
desconforto em simpatizantes 
e praticantes de atividades 
com tais equipamentos proi-
bidos. “Formamos um grupo 
e entramos em contato com 
a assessoria do vereador. Ini-
cialmente eles disseram que 
iriam conversar com o verea-
dor para depois retornar com 
um posicionamento”, explica 
Vanderson Peres, praticante de 
patinação.

Na manhã desta quinta-feira 
(1), segundo Vanderson, a as-
sessoria do vereador retornou o 
contato e agendou uma reunião 

com o grupo para a próxima se-
gunda-feira (5), às 14h. “A as-
sessoria comentou que essa lei 
está dando o que falar, por isso 
nós vamos propor a revogação 
dela e expor mudanças que 
precisamos. Principalmente na 
pista de caminhada da Phial-
delpho que está abandonada, 
tudo se deteriorando, não tem 
como nem andar. Então, que 
seja arrumado aquilo lá”, co-
menta o praticante do esporte.

O autor do PL, vereador 
Cabo Júlio Donizete, disse ao 
DHoje que o projeto foi criado 
a pedido de pessoas que que 
caminham na pista de cami-
nhada. “Enquanto as pessoas 

caminham passam as bikes, 
por exemplo, e batem nelas 
e passam correndo demais. 
Então, eu só criei com o obje-
tivo agregar à necessidade das 
pessoas. Fui procurado pelo 
pessoal da bike, de patins, di-
zendo que eles têm sugestões 
a respeito da lei. Não tenho in-
tenção em prejudicar ninguém, 
muito menos em que as pesso-
as sejam multadas, é que uma 
lei que não tem penalidade, ela 
não tem finalidade. Então vai 
ser vai ser feita uma reunião 
com vários representantes pra 
que a gente entre num bom 
senso e faça emendas na lei 
que favoreçam a todos”.

Andressa ZAFALON 

Dois vereadores não 
assinam pedidos de CPIs

Após os vereadores Rob-
son Ricci e João Paulo Rillo 
protocolarem a abertura das 
CPIs (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) do transporte 
público e das terceirizadas na 
terça-feira (29), os vereadores 
que ainda não tinham assi-
nado tinham um prazo de 48 
horas para aderir.

Na terça, além de Ricci 
e Rillo, os vereadores Pedro 
Roberto, Renato Pupo, Cabo 
Júlio Donizete e Jorge Mene-
zes tinham assinado as duas 
CPIs. A vereadora Karina Ca-
roline assinou somente a do 
transporte.

Nesta quinta-feira (1), mais 
parlamentares assinaram com 
exceção dos vereadores Odélio 
Chaves e Bruno Moura. Ambos 
não assinaram nenhum dos 
pedidos de CPIs.

O objetivo das CPIs é fiscali-
zar irregularidades no transpor-
te público e nas terceirizadas, 
baseado nas denúncias que os 
parlamentares vem recebendo. 
A do transporte público será a 
presidida pelo autor Robson 
Ricci e a das terceirizadas 
também pelo autor, João Paulo 
Rillo. Os outros membros da 
Comissão serão definidos por 
sorteio.

A Prefeitura disse que não 
vai comentar o assunto.

Andressa ZAFALON 
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Dupla é presa por desvio de cargas 
de produtos recicláveis de indústria 

Na manhã desta quarta-
-feira (30) a Polícia Civil iden-
tificou e prendeu uma dupla 
suspeita de desviar cargas 
de produtos recicláveis de 
uma indústria de bebidas em 
Potirendaba. Um dos homens 
era funcionário da empresa.

O funcionário era respon-
sável por levar as cargas até 
uma empresa de recicláveis 
da cidade, porém durante o 
trajeto a rota era alterada para 
um barracão, alugado pelo 
segundo suspeito, no bairro 
Jardim São Francisco onde 
o material era descarregado.

Foi realizada uma inves-
tigação para acompanhar o 

caminhão com os reciclados 
e com isso os policiais conse-
guiram flagrar seis cargas que 
suspeitam ter sido desviadas 
entre os dias 21 e 29 de junho. 
Segundo a empresa vítima, o 
valor dos materiais ultrapassa 
R$50 mil.

A dupla foi levada para 
a delegacia de Potirendaba. 
Eles responderão por furto 
qualificado.

Em nota a indústria infor-
mou que está apurando in-
ternamente, de forma rígida e 
transparente, o caso de desvio 
de material residual e os pro-
cedimentos legais estão sendo 
adotados tanto pela empresa 
quanto pela Polícia Civil. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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POTIRENDABA

Polícia Civil identificou e prendeu uma dupla suspeita de desviar cargas de produtos recicláveis de uma indústria de 
bebidas em Potirendaba

PALIO
PM apreende carro 

com placa adulterada

Na manhã desta quarta-
-feira (30) policiais militares 
apresentaram na Central de 
Flagrantes um carro modelo 
Palio com um suspeito de  26 
anos com a placa adulterada. 
O homem foi abordado às 
10h30 e apresentou o Certi-
ficado de Registro de Licen-
ciamento de Veículo (CRLV) 
e o Certificado de Registro do 
Veículo (CRV).

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a placa de identificação do ve-
ículo não corresponde com os 
números do motor, etiquetas 
e vidros, porém o investigado 

apresentou documentos que 
para os policiais não apa-
rentam estar adulterados ou 
fraudados, por isso o CRV e o 
carro foram apreendidos para 
a apuração  do fato.

Em sua declaração o ho-
mem informou que ter com-
prado o carro por R$ 20 mil 
de uma pessoa que trabalha 
com poços semi artesianos 
em José Bonifácio. Ele foi 
liberado para posteriormente 
ser investigado pelo 3º Distrito 
Policial que recebeu o boletim 
de ocorrência registrado como 
adulteração de sinal identifica-
dor de veículo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Polícias capturam três procurados 
da Justiça em apenas seis horas

No decorrer desta quarta-
-feira (30) a Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil e a BAEP 
capturaram três procurados 
pela justiça em Rio Preto.

A primeira captura ocorreu 
às 11h15, após policias civis 
receberem uma denúncia de 
que um procurado pela justiça 
estaria escondido em uma 
chácara na Avenida Carlota 
Costa Medeiros.

Para os policiais o homem 
disse que iria se entregar e não 
reagiu a abordagem. Ele foi 
levado para a Central de Fla-
grantes. Contra ele existe um 
mandado de prisão em regime 
semi-aberto expedido no dia 
17 de março pela 1ª Vara do 
Foro de Monte Aprazível.

Aproximadamente 30 mi-
nutos depois, um homem de 
35 anos foi capturado pela 
Policia Rodoviária Federal na 
rodovia BR 153, após ser 
abordado com o seu carro 
durante o bloqueio de rotina 

em frente à base da PRF. Em 
revista pessoal nada de ilícito 
foi encontrado, porém ao reali-
zarem uma pesquisa os policias 
constataram que o capturado 
estava sendo procurado pela 
justiça.

Ele foi levado para a Cen-
tral de Flagrantes onde foi 
confirmada a existência de um 
mandado de prisão civil expe-
dido no dia 14 de abril pela 5ª 
Vara Civil do Foro de Mauá/SP 
para prisão domiciliar.

Já no final da tarde, às 17h, 
policias da equipe da BAEP 
levaram para a Central de Fla-
grantes um jovem de 22 anos 
que foi abordado em frente a 
sua residência no bairro Jardim 
Anielli. O capturado possui um 
mandado de prisão em regime 
fechado. Ele foi encaminhado 
para a carceragem do Centro 
de Triagem de Presos da Dele-
gacia Seccional onde perma-
necerá à disposição da justiça.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE

Abordagem feita por policiais militares
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ELIZETE FERRAREZI MENDES, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 75 
anos de idade. Era casado com Antonio Flau-
zino Mendes, deixou seus fi lhos Rosângela 
e Renata. Foi sepultado dia 01/07/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório Palestina 
para o Cemitério Municipal de Palestina. 

JOSE CARLOS BRAMBATTI, natural de 
Paraiso/SP, faleceu aos 66 anos de idade. 
Era casado com Aparecida Brambatti, deixou 
seus fi lhos Eduardo e Rodolfo. Foi sepultado 
no dia 30/06/2021 às 16:30, saindo seu fére-
tro do velório direto para o cemitério Paraíso.

DELCIDES CALORE, natural de Barretos/
SP, faleceu aos 73 anos de idade. Era casa-
do com Edna Calore e deixou seus fi lhos 
Wellington, Cirlene e Adilson. Foi sepultado 
dia 01/07/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Jardim da Paz.

JORGE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 
natural de Cristinápolis/SE, faleceu aos 84 
anos de idade. Era casado com Lourdes 
Nascimento. Foi sepultado dia 01/07/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do velório Cemi-
tério Municipal de Bálsamo para o cemitério 
Municipal de Bálsamo.

ELI ADRIANO SANT’ANA, natural de Ter-
ra Roxa/SP, faleceu aos 47 anos de idade. Era 
casada com Silvana Sant’ana. Foi sepultada 
dia 30/06/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o Terra Roxa.

PAULO ROBERTO DINIZ, natural de 
Olímpia/SP, faleceu aos 59 anos de idade. 
Era solteiro. Foi sepultado dia 01/07/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o crematório Parque Jardim da Paz.

ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA, 
natural de Alpinópolis/MG, faleceu aos 73 
anos de idade. Era divorciado, deixou seus 
fi lhos Fabiana, Diogo e Adriana (falecida). Foi 
sepultado dia 01/07/2021 às 15:00, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Casos foram apresentados na Central de Flagrantes

DIA NACIONAL

Bombeiros registram mais que o dobro de 
queimadas este ano e têm semana preventiva

Rio Preto registra 377 ocor-
rências de queimadas a mais 
este ano em relação ao mesmo 
período em 2020. Segundo as 
estatísticas, até a metade do 
ano passado foram 338 casos, 
sendo que focos de incêndio 
envolvendo a vegetação natural 
somaram 177. Em 2021 já 
são até agora 715 ocorrências, 
com 348 deles em vegetação 
natural. 

As ocorrências também 
são focadas em vegetação 
cultivada, terreno baldio e os 
pontos de apoio.  No intuito 
de conscientizar a população 
sobre os riscos das queimadas 
, o 13º Batalhão do Corpo 
de Bombeiros parceria com a 
Prefeitura de Rio Preto realizará 
ações preventivas.

A Semana Prevencionista 
tem seu início nesta sexta-feira 
(2), dia em que é comemorado 
tradicionalmente o Dia do Bom-
beiro Brasileiro.  

“O Corpo de Bombeiros 
no mês de julho e realiza ati-
vidades de educação, junto a 
escolas e em conjunto com a 
imprensa para falar sobre os 
perigos e os riscos das queima-
das e problemas respiratórios 
decorrentes”, informou o cabo 
Cristiano.   

É válido lembrar que as 
queimadas interferem na qua-
lidade do oxigênio inalado pela 

população, o que acaba afe-
tando a qualidade de vida das 
pessoas que inalam fuligem e 
fumaça podendo acarretar a 
doenças ou transtornos respi-
ratórios. 

Fora as ações, o Corpo de 
Bombeiros também realizou 
um mapeamento de risco de 
diversas áreas urbanas, com o 
objetivo de conhecer as áreas 
sensíveis do município. Ainda 
foi dobrada a capacidade de 
atendimento por meio de veícu-
los operacionais de combate a 
incêndios em vegetação, como 
também foram desenvolvidos 
inúmeros treinamentos visando 
garantir o grau de excelência na 
prestação de serviços. 

O cabo Cristiano reforça que 
colocar fogo em pastagens ou 
mata é crime ambiental previsto 
na Lei nº 9605/98 e acrescenta 
que a população também pode 
cooperar por meio de ações 
simples que podem auxiliar 
na prevenção da ocorrência 
desses incêndios, tais como, 
recolhendo o lixo de maneira 
adequada para a coleta, mesmo 
que sejam folhas da calçada, 
em vez de utilizar o fogo; roçar 
terrenos baldios; fazer aceiro em 
propriedades rurais para evitar a 
propagação dos incêndios; não 
soltar fogos de artifícios próxi-
mos à área de vegetação e não 
descartar restos de cigarros em 
locais sujeitos a incêndios. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgação
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Brasil lidera ranking em 
reprodução assistida

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

O Brasil lidera o ranking latino-americano dos países 
que mais realizaram fertilização in vitro (FIV), insemi-
nação artificial e transferência de embriões – 83 mil 
bebês brasileiros nasceram, em 25 anos, por meio 
de tratamentos de reprodução assistida. A Argentina 
figura em segundo lugar, com 39.366 nascidos e, na 
sequência, com 31.903, o México.

Os dados foram divulgados em 2019 pela Rede 
Latino-Americana de Reprodução Assistida (REDLARA), 
segundo a qual a explicação para esse protagonismo 
é que o Brasil, além de ser o mais populoso da região, 
detém mais centros de reprodução assistida, quase 
40% do total.

De acordo com a presidente da Sociedade Brasileira 
de Reprodução Assistida (SBRA), Hitomi Nakagawa, o 
fato de muitos dos associados da SBRA pertencerem 
aos centros que fornecem dados para as estatísticas 
da REDLARA, respeitadas mundialmente, bem como a 
sólida parceria de publicação científica entre as duas 
entidades por meio do JBRA Assisted Reproduction, 
insere o Brasil como uma referência internacional em 
reprodução assistida.

“É muito gratificante poder contar com tantas pu-
blicações de qualidade e que refletem a evolução das 
pesquisas na área da reprodução assistida. Toda essa 
árdua conquista reflete um trabalho prestimoso dos 
autores, editores, revisores e demais pessoas envolvidas 
com tanta dedicação na produção do JBRA”, afirma.

De acordo com o levantamento, a fertilização in 
vitro e a inseminação artificial correspondem a mais 
da metade (53%) dos procedimentos realizados pelos 
pacientes, enquanto a transferência de embriões con-
gelados corresponde a 32%, o que aumenta a taxa de 
gestação cumulativa por ciclo de tratamento. Vários 
fatores podem interferir no êxito do tratamento, entre 
eles a idade da mulher, relacionada diretamente à 
quantidade e à qualidade de óvulos obtidos.

A pesquisa mostra ainda uma mudança no perfil dos 
pacientes. No ano 2000, mulheres com idade abaixo 
de 34 anos eram responsáveis por realizar metade dos 
tratamentos. Em 2016, o percentual caiu para 28%. 
Nesse mesmo período, a demanda pelo tratamento 
duplicou entre as mulheres acima de 40 anos. O per-
centual, que era de 14,9%, atingiu, em 2016, 31%.

“Hoje, é cada vez mais frequente a realização de 
fertilização in vitro em mulheres mais maduras. É uma 
nova tendência entre aquelas que querem evitar obs-
táculos à sua permanência no mercado de trabalho: 
postergar esses tratamentos, deixando para engravidar 
mais tarde. Isso é uma realidade mundial, não só na 
América Latina. 

A SBRA busca conscientizar homens e mulheres 
sobre a relação entre fertilidade e idade, além da im-
portância de otimizar a concepção natural. Por isso, os 
cuidados devem ser ainda maiores depois dos 35 anos. 
Além do declínio da fertilidade, a gravidez tardia leva ao 
aumento do risco das síndromes cromossômicas, ou 
seja, a saúde do bebê pode ser afetada.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana
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PÓS LOCKDOWN

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto apresentou os dados 
da Covid-19 na live desta quin-
ta-feira (1). Segundo as infor-
mações, o município registrou 
uma queda na velocidade de 
contágio (Rt) e uma redução 
de 10% nos casos graves 
após o estabelecimento do 
lockdown noturno.

“No primeiro lockdown 
tínhamos uma Rt de 1,042. 
Houve uma queda importante 
entre os dias 02/04 até 14/05 
e depois ela começou a subir 
novamente, crescendo por 
cinco semanas consecutivas, 
chegando a 1,094, maior do 
que detectamos no primeiro 
lockdown, o que nos motivou 
a fazer o segundo lockdown 
(noturno). Essa taxa caiu após 
as restrições e hoje se encon-
tra em 0,987. Isso significa 
que o lockdown teve um efeito 
importante, tendo uma queda 
significante”, explicou o secre-
tário de saúde Aldenis Borim.

Ele também falou sobre a 

Saúde relata queda na velocidade de 
contágio e 10% nos casos graves

média de casos graves, que 
caiu de 50 casos por dia para 
45. “Houve uma redução de 
10% na analise que nós fecha-
mos na semana passada. Esses 
casos, muitos deles são pré-lo-
ckdown, que se manifestaram 
antes e ficaram graves agora”, 
comentou Borim.

Atualmente Rio Preto con-
ta com 918 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 446 na UTI 
e 472 na enfermaria, sendo 
501 residentes de Rio Preto 
e 417 de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
752 internações, com 401 na 
UTI e 351 na enfermaria.

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na cidade está 
em 89% e em 87% na região. 
“Não podemos trabalhar, sem 
lockdown, com uma taxa de 
ocupação de 89%. Ela está no 
limite para não ter colapso no 
sistema de saúde. Estávamos 
extremamente preocupados 
com o que estava acontecen-
do”, afirmou Borim.

Nesta quinta-feira (1) foram 
confirmados 228 casos de Co-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Aldenis Borim, secretário da Saúde
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vid-19, totalizando 87.070 ca-
sos. Também foram registrados 
mais sete óbitos, chegando a 
2.475 óbitos, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. O número 

de curados está em 80.023, o 
equivalente a 91,9% dos casos. 
O coeficiente de incidência é de 
18.725 casos a cada 100 mil 
habitantes.

RIO PRETO COVID

A Santa Casa de Olímpia 
informou nesta quinta-feira 
(1) que irá implantar mais 
cinco leitos de UTI para pa-
cientes do SUS em tratamen-
to de Covid-19 no hospital. A 
ampliação foi possível graças 
aos recursos viabilizados pela 
Câmara Municipal de R$ 400 
mil, referentes à antecipação 
da devolução do duodécimo 
orçamentário da Casa de 
Leis ao Executivo, e mais R$ 
250 mil de recursos próprios 
da Prefeitura, destinados por 
meio de suplementação da 
secretaria de Saúde.

O montante, anunciado 
no fim de maio, possibilitou a 
aquisição dos equipamentos 
necessários para a estrutu-
ração dos novos leitos, que 
acabaram de chegar ao hos-
pital e estão sendo instalados 
para que entrem em funcio-
namento, a partir da próxima 
segunda-feira (5).

No início da pandemia, 
a Santa Casa contava com 
apenas dois leitos de UTI e 
oito de enfermaria, sendo que, 
com os investimentos, o hos-
pital ampliou sua capacidade 
para 20 leitos de UTI e 25 de 
enfermaria para tratamento 
da Covid, havendo um cresci-
mento de 900% em leitos de 
UTI e em mais de 200% em 
enfermaria.

Assim que implantados, 
será solicitado o creden-
ciamento dos leitos para 
recebimento de repasses do 
SUS, mas, para possibilitar 
a operação imediata, o fun-
cionamento será custeado 
com recursos do município e 
também de uma emenda par-
lamentar do deputado federal 
Geninho Zuliani.

No fim da tarde desta 
quarta-feira (30), o prefeito 
Fernando Cunha esteve na 
Santa Casa para verificar os 
equipamentos. “Passamos 
por um período crítico, com 
pacientes precisando de va-
gas e, com os recursos do 
município e o empenho do 
hospital, temos mais con-
dições de garantir o atendi-
mento. Temos os índices de 
Covid diminuindo nos últimos 
dias, a vacinação avançando, 
mas não podemos esperar. 
Quero agradecer a agilidade 
da Santa Casa e o apoio dos 
vereadores nesta ampliação”, 
declarou o prefeito.

Santa Casa de 
Olímpia abre 

mais 5 leitos UTI
Da REDAÇÃO

Lockdown total é um radicalismo, 
diz Sindicato dos Médicos em nota

O Sindicato dos Médicos 
de São José Rio Preto e Região 
emitiu uma nota nesta quarta-
-feira (30) referente ao pedido 
de lockdown total no município 
protocolado pela Associação 
Paulista de Saúde Pública junto 
ao Procurador Geral da Justiça 
de São Paulo, com base no 
relatório elaborado pelo ex-se-
cretário de saúde Cacau Lopes.

“É inegável que São José 
do Rio Preto tem uma série de 
adversidades no enfrentamento 
do contágio e que talvez os 
principais agravantes sejam a 
cidade sediar a DRS e ampa-
rar muitos municípios vizinhos 
e a conturbada gestão que a 
secretaria de saúde pratica em 
tempos de grande dificuldade. 
Decisões drásticas devem ser 
tomadas após análises de 

todas as possibilidades e sa-
be-se que a nossa população 
tem dificuldade em cumprir 
lockdown, dada a necessidade 
de trabalhar e a inabilidade da 
gestão pública”, diz um trecho 
da nota.

O sindicato ainda destaca as 
consequências de um possível 
lockdown total. “Percebe-se 
que o lockdown total é um 
radicalismo impraticável que 
agravará o quadro psicossocial 
e econômico. No município, as 
diretrizes da atual gestão não 
têm sido tão eficientes contra 
a pandemia, pois, a mescla 
de pacientes suspeitos com 
positivados covid-19 em âm-
bito ambulatorial-hospitalar, a 
falha no manejo dos pacientes 
sintomáticos e o atraso nos re-
sultados dos testes são fatores 
que contribuem para que SJRP 
figure como uma das piores ci-

dades do país nos números da 
pandemia”, diz a nota.

Por fim, o sindicato indica 
uma série de medidas para 
contribuir no controle de casos, 
como: fiscalização das medidas 
de proteção sanitárias, com 
rigor; estímulo do uso de más-
caras e distanciamento social; 
vacinação em massa na faixa 
etária economicamente ativa; 
agilidade nos testes e resulta-
dos; ampliação no horário de 
funcionamento do comércio 
para reduzir densidade popu-
lacional nos estabelecimentos, 
entre outras.

O pedido de lockdown total 
está com o Ministério Público, 
que aguarda uma resposta do 
município até o dia 05/07 para 
tomar uma decisão. A nota com-
pleta do Sindicato dos Médicos 
pode ser conferida na página 
oficial do Facebook da entidade.

Vinicius LIMA 

HOJE

Vacinação começa para pessoas 
a partir de 40 anos

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 passa a in-
cluir duas faixas etárias a partir 
de sexta-feira (2) em Rio Preto: 
41 e 40 anos. O público poderá 
se imunizar nas unidades de 
saúde e demais equipamentos 
públicos das 8h às 14h, e na 
Swift das 8h às 16h. A Se-
cretaria de Saúde recebeu na 
quinta-feira (1) 7,3 mil doses 
da vacina para atender este 
público.

No ato da imunização é ne-
cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF 
e comprovante de residência 
de Rio Preto. Para reduzir o 
tempo de espera nas filas, é 
importante que se preencha 
antecipadamente o cadastro do 
Vacina Já, disponível em www.
vacinaja.sp.gov.br.

O secretário de saúde Al-
denis Borim informou que a 
pasta não irá mais divulgar a 
marca das vacinas que chega-
rem. “A Secretaria de Saúde 
nunca mais vai divulgar marca 
de vacina. O importante é ter 
vacina e as pessoas querem 
escolher. A vacina não é livre 
escolha, para cada faixa vem 
uma determinada vacina. Às 
vezes a pessoa fica se expondo 

sem necessidade por 15, 20 
dias para esperar chegar uma 
determinada marca. A partir 
disso não vamos divulgar qual 
vacina é”, afirmou.

Borim ainda falou sobre o 
andamento da vacinação para 
lactantes. “Nós nunca recebe-
mos uma dose especifica para 
lactante. A utilização das doses 
remanescentes foi a saída que 
nós encontramos para aten-
der esse público. Fizemos um 
cadastro e elas são chamadas 

por ordem. Até o momento 
723 lactantes foram vacina-
das e 291 não conseguimos 
o contato telefônico, mas não 
responderam”, comentou.

Rio Preto ultrapassou as 
300 mil doses aplicadas na 
Campanha de Vacinação contra 
a Covid-19. Até agora, o muni-
cípio aplicou 304.273 doses, 
sendo 225.564 na primeira 
etapa e 75.029 na segunda. 
Além disso, 3.680 foram imu-
nizadas com dose única.

Vinicius LIMA Divulgação

Vacinação começa hoje para pessoas de 40 e 41 anos
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O Ministério da Economia 
divulgou nesta quinta-feira 
(1) os dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados) referen-
tes ao mês de maio. Com 
5.157 admissões e 4.479 
desligamentos, Rio Preto 
teve um saldo positivo de 
678 vagas criadas, sendo 
o terceiro melhor desempe-
nho no ano e um aumento 
de 387% em relação ao mês 
de abril, que teve 139 vagas 
abertas.

Serviços e comércio abrem vagas e Rio Preto 
tem saldo positivo de empregos em maio

O setor de serviços foi o 
que teve o melhor saldo na 
cidade com 385 empregos 
gerados, com 2.295 admis-
sões e 1.910 desligamen-
tos. O comércio aparece 
logo na sequência com 357 
vagas criadas. A indústria 
também teve saldo positivo, 
mas com números tímidos, 
com apenas seis vagas. Já a 
agropecuária e a construção 
tiveram saldos negativos, 
com 25 e 45 vagas perdi-
das, respectivamente.

“É um resultado muito 
bom, Rio Preto teve um 
crescimento acima da mé-

dia nacional. Como o mês 
de maio foi um período sem 
restrições muito severas, a 
economia foi afetada positi-
vamente”, afirmou o econo-
mista José Mauro da Silva.

Ele também falou sobre 
o possível impacto do lock-
down noturno no mês de 
junho. “O setor de serviços, 
incluindo restaurantes e 
bares, deverão puxar uma 
queda e teremos uma ge-
ração de empregos menor 
do que em maio. É prati-
camente um turno interior 
100% fechado, então não 
seria surpresa uma queda 

no número de admissões”, 
comentou.

No total acumulado de 
2021, a cidade conta com 
27.058 contratações e 
23.434 demissões, com 
um saldo positivo de 3.624 
empregos gerados. No ano 
passado, Rio Preto perdeu 
1.003 vagas de empre-
go.  Em âmbito nacional, o 
Brasil registrou crescimen-
to na geração de empre-
gos, registrando saldo de 
280.666 postos de trabalho. 
Esse resultado decorreu de 
1.548.715 admissões e de 
1.268.049 desligamentos.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

CAGED

SANTO ANTONIO

Ponto de apoio 
fecha para reforma

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da secretaria de 
Serviços Gerais, comunica que 
o Ponto de Apoio do Santo 
Antônio, localizado à Rua Or-
lando Canuto da Silva, número 
3.200,   permanecerá  fechado 
do dia 5 a 11 de julho.

O local  passará  por obras 
de reforma e, por segurança 
dos usuários bem como fun-
cionários,  o ponto de apoio  
permanecerá  fechado tempo-
rariamente  para os usuários.

De acordo com o arquiteto 
Orestes Tonelli, “o local contará 
com  nova arborização , praça 
iluminada com academia para 
a terceira idade (ATI), além da 

construção de novas entradas 
e saídas do Ponto de Apoio, de 
acordo com o projeto dos espa-
ços para a coleta de resíduos do 
município”, disse o responsável 
pelo departamento de parques 
e jardins.

O secretário de Serviços Ge-
rais, Ulisses Ramalho, solicita 
a compreensão dos moradores 
nesses dias de reforma e in-
forma que “enquanto durar  as 
obras  no P.A. do Santo Antonio, 
os usuários poderão utilizar para 
descartes de entulhos os pon-
tos de apoio do: Jardim Antunes 
(Rua Cosme e Damião com a 
Rua Alberto Ricci; Cidadania 
(Avenida Américo Agrelli, 70) 
e/ou Nova Esperança (Avenida 
Accacio Fernandes)

Da REDAÇÃO

INVERNO

Divulgação

Ponto de Apoio do Santo Antônio, localizado à Rua Or-
lando Canuto da Silva, número 3.200,  permanecerá fe-
chado do dia 5 a 11 de julho

Região tem mais uma noite fria e 
temperatura bate em 6 graus

A região de São José do 
Rio Preto segue enfrentando 
um clima frio nesta semana, 
com os termômetros regis-
trando 6ºC na cidade nesta 
quinta-feira (1). O número 
representa um leve aumento 
em comparação com quarta-
-feira (30), em que a tempe-
ratura chegou a 5ºC, a menor 
da década.

Em outras cidades da re-
gião, as temperaturas consta-
tadas pelas estações da Ce-
tesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo) fo-
ram ainda menores. Mirassol 
(3ºC), Nova Granada (3ºC), 
Monte Aprazível (1,2ºC) e 
Votuporanga (2,1ºC) são 
exemplos. Barretos (-1,2ºC) 

e Dirce Reis (-1,7ºC) tiveram 
temperaturas negativas, além 
de Jales que registrou 0ºC. A 
temperatura média na região 
foi de 3,4ºC durante a madru-
gada e as primeiras horas da 
manhã de quinta-feira.

Com relação à umidade 
relativa do ar, a média das 
mínimas dos últimos dois 
dias foi de apenas 25% A Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda o ideal de 
60%. Em Rio Preto também 
foi registrada a concentração 
média diária para o poluente 
Material Particulado grosso 
(MP10) de 33 microgramas 
por m³ de ar, sendo que a 
OMS tem como diretriz o ideal 
de 20 microgramas de MP10/
m³ de ar.

“A falta de chuvas, as 

baixíssimas temperaturas, a 
baixa umidade relativa do ar 
e as escassez generalizada de 
água, são fatores ambientais 
preocupantes e que exigem 
das pessoas cuidados intensi-
vos, pois estamos enfrentan-
do a pandemia da Covid-19, 
doença respiratória, cujo vírus 
se propaga pelo ar, sendo im-
prescindíveis: o uso contínuo 
das máscaras, empregar de 

Vinicius LIMA 

Mirassol (3ºC), Nova Granada (3ºC), 
Monte Aprazível (1,2ºC) e Votuporan-

ga (2,1ºC) são exemplos. Barretos 
(-1,2ºC) e Dirce Reis (-1,7ºC)

forma consciente a água e 
não realizar queimadas em 
qualquer hipótese”, destacou 
o engenheiro civil e sanita-
rista, José Mário Ferreira de 
Andrade.

A previsão do tempo apon-
ta que a partir dessa sexta-
-feira (2) o frio deve diminuir, 
com a temperatura mínima 
em 12ºC e a máxima em 
27ºC.

ACOLHIMENTO

Prefeitura cria alojamento provisório em ginásio

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social (Semas), 
ampliou nesta quinta-feira, 
1º, a ação Aquecendo Vidas 
– que oferece atendimento 
durante o inverno a pes-
soas em situação de rua. 
O Acolhimento Imediato e 
Emergencial prevê a criação 
do alojamento provisório no 
ginásio Antônio Natalone, 
que fica na avenida Duque de 

Caxias, às margens do lago 2 
da Represa Municipal.

Inicialmente, o espaço 
foi preparado para receber 
40 pessoas que terão direito 
a pernoite (com colchões, 
lençóis e cobertores), banho, 
kits individuais de higiene e 
alimentação. A capacidade 
do local permite, ainda, do-
brar essa oferta caso a de-
manda aumente ao longo dos 
próximos dias. Os acolhidos 
poderão pernoitar no local, 
ficando das 18 horas às 7 
horas do dia seguinte.

“O principal objetivo é 
a proteção da vida dessas 
pessoas, que estão mais ex-
postas e vulneráveis ao frio, 
por meio da oferta deste aco-
lhimento. Além disso, a ação 
também é uma oportunidade 
para sensibilizá-los a respeito 
dos outros serviços ofertados 
pela rede de Assistência 
Social e Saúde”, comentou 
a secretária da Assistência 
Social de Rio Preto, Helena 
Marangoni.

Lembrando que o trabalho 
de sensibilização para a saída 

das ruas é feito diariamente 
pelas equipes de abordagem 
social, com acolhimentos 
na Casa de Cirineu (com 85 
leitos) e no Albergue Noturno 
(com 48 leitos).

A iniciativa conta com o 
apoio do Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus, 
da Pastoral do Povo em Situa-
ção de Rua e da Comunidade 
Só Por Hoje, além do Fundo 
Social de Solidariedade, da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e das secretarias de Esportes 
e de Saúde.

Da REDAÇÃO

URBANISNO Mutirão da prefeitura faz roçada e 
limpeza de áreas no Jardim Arroyo

A área de 
29.768,79 m2 

recebeu na época 
um mega plantio 
de 850 mudas

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Ser-
viços Gerais, realiza mutirão 
de roçada e limpeza em área 
do Jardim Arroyo, na região 
norte da cidade. Em 2018, a 
ação “Tem Mais Verde”, que 
teve o objetivo de promover 
melhorias de qualidade de 
vida e proteção do meio am-
biente, reuniu diversas secre-
tarias e empresas municipais 
na área pública localizada 
na entrada do bairro Jardim 
Arroyo.

A área de 29.768,79 m2 
recebeu na época um mega 
plantio de 850 mudas de ár-
vores nativas  e exóticas  pro-
duzidas pelo Viveiro Municipal 
numa ação conjunta entre 
o poder público, a iniciativa 
privada e moradores daquela 
região da cidade.

Três anos depois, a área 
acabou  se transformando 

num dos pontos de descarte 
de lixo irregular da cidade. Mas 
nesta semana, a Secretaria de 
Serviços Gerais, por meio dos 
departamentos de limpeza, 
parques e jardins, realizou um 
grande mutirão de limpeza e 
revitalização do local.

 “O objetivo é motivar os 
moradores do bairro a colabo-
rar com a preservação do local, 
ajudando inclusive a fiscalizar 
os “sujões” que descartam lixo 
e entulhos na área”, explica o 
secretário Ulisses Ramalho.

De acordo com o coordena-
dor Marcos Rogério de Castro, 

a área que mede quase 30 
mil metros quadrados, foi to-
talmente roçada, teve o mato 
cortado, árvores podadas, 
covas restauradas e pintadas. 
“Em parceria com o departa-
mento de parques e jardins da 
secretaria de Serviços Gerais, 
foram pelo menos cinco dias 
de limpeza e agora a gente 
solicita a ajuda dos morado-
res na conservação do local”, 
afirma  Marcos Rogério.

A área passou por um 
grande incêndio recentemen-
te e agora receberá (após a 
atual estiagem) a visita do 
engenheiro agrônomo Otton 
Arruda, da Secretaria do Meio 
Ambiente e Viveiro Municipal 
para coordenar o replantio de 
algumas mudas queimadas. 
“Contaremos com o apoio 
da comunidade para realizar 
a reposição das mudas que 
morreram. Isso vai acontecer 
logo no início da temporada 
das chuvas”, completa o en-
genheiro Otton.

Da REPORTAGEM

Mutirão da prefeitura faz roçada e limpeza de áreas no Jardim Arroyo

Divulgação

Arquivo DHOJE



A-7Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021 EDITAIS 

Editais de
PROCLAMAS

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ROBSON PEREIRA MARQUES e ANTONIA GONÇALVES FLORESTO MURITI. Ele, brasileiro, 
natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos dezesseis (16) de fevereiro de um mil novecentos e 
cinquenta e três (1953), com sessenta  e oito (68) anos de idade, aposentado, viúvo, filho de MANOEL PEREIRA 
MARQUES e de dona ERMELINDA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE MARQUES. Ela, brasileira, natural de 
Barretos, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte (20) de maio de um mil novecentos e cinquenta e dois (1952), 
com sessenta  e nove (69) anos de idade, do lar, viúva, filha de ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA e de 
dona GUIOMAR FLORESTO DE OLIVEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, trinta (30) de junho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

1. IGOR AUGUSTO SOARES e DÁRA LITZ SUAVE, 
sendo ELE fi lho de PAULO GILBERTO SOARES e de ROSA-
NA BAPTISTA SIQUEIRA e ELA fi lha de DARIL SUAVE e de 
ANDRÉIA LITZ SUAVE;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 30/06/2021.

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

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

MARCIO LEONEL DE SOUZA e TATIANE VILLA DA COS-
TA. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente administrativo, 
divorciado, nascido em Neves Paulista, SP, no dia 12 de 
fevereiro de 1974, residente e domiciliado a Waldemar San-
ches, Nº 01045, Cidade Nova, São José do Rio Preto, SP, 
fi lho de SEBASTIÃO LEONEL DE SOUZA e de MARIA RUIS 
DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
divorciada, nascida em Mirassol, SP, no dia 23 de dezembro 
de 1991, residente e domiciliada a Waldemar Sanches, Nº 
01045, Cidade Nova, São José do Rio Preto, SP, fi lha de 
JOSÉ ILDEU DA COSTA e de VANDA VILLA DA COSTA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 01 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

1. RODRIGO PRADELLA e EDNA PATRICIA MALAVA-
ZI, sendo ELE fi lho de ANTONIO MOACIR PRADELLA e de 
ANTONIA BIZAIO PRADELLA e ELA fi lha de HELIO MALA-
VAZI e de MARIA DE FATIMA MALAZAVI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 01/07/2021.
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LIVRO

Merci ao amigo Marcos Scadelai, 
presidente da Lide Noroeste 
Paulista e apresentador de 
televisão, que me envia seu 
mais novo livro “Líder Pronto 
para tudo”, que acaba de lançar 
pela Gente Editora. Quando 
passar o lockdown, Marcos 
pretende fazer o lançamento 
presencial.

CASTIGO
Sou plenamente favorável e envio meus aplausos aos promotores 
de Justiça de Rio Preto, André Luis de Sousa e Renata Sanches 
Fernandes Guerzoni, da Vara da Infância e Juventude, que pediram 
internação de adolescentes que organizaram ou foram flagrados 
participando de eventos clandestinos na pandemia. O Ministério 
Público quer a internação dos jovens na Fundação Casa, o que 
faz muito bem. E não para por aí. Os pais dos menores flagrados 
nas festas poderão ser punidos com multas no valor de três a 
vinte salários mínimos (R$ 33 mil a R$22 mil) pela negligência 
deles na guarda dos filhos. Ou multas de R$ 50 mil a R$ 150 
mil por dano moral à sociedade. Se não é por bem, vão conhecer 
a”júris duritia” e se conscientizar, pela reclusão e com a multa, 
que com essas aglomerações, a proliferação do coronavírus que 
causa as internações e mortes e o prejuízo que  provocam nos 
estabelecimentos comerciais obrigados a trabalhar em tempo 
reduzido e aos funcionários que perdem o emprego. Pau neles. 

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 2, sexta-feira: 
Dia do Bombeiro Brasileiro, 
Emília Almeida de Arnaldo Silva, 
Alencar Cherubini Bergemann, 
Luciano Mahfuz Crosara, José 
Carlos Pereira Lemos, Márcia 
Bombini, Vinícius Araújo dos 
Santos Silva, Cristiano Furquim, 
Augusto Cetrone, Fábio Gomes, 
Izabel Martho, Kenji Miyazaki. 
3, sábado: Reinaldo Lobanco, 
Marilene Polachini Cardoso 
Machado, Carlos Alberto Ricelli, 
Cláudio Fontana, Giul iano 
Finimundi Verdi, João Bosco, 
Kate Lyra, Tom Cruise, Newton 
Bacarissa, Ana Julia Guerra, 
Franscico Caparroz Lopes 
Neto, Alexandre de Azevedo 
Marques, Kiko Musegante. 
4, domingo: Data Nacional 
dos Estados Unidos -Dia da 
Independência, Dia Internacional 
do Cooperativismo, Matheus 
Costantini, Waldemar Freitas, 
Ângela Arroyo dos Santos, Aninha 
Gottardi, Jairo de Paula Ferreira 
Filho (Dragão), Carlos César 
Pezarini, José Eduardo Tarraf, 
Lúcia Terezinha Baraldo, Manoel 
Pedro Menezes Neto, Marlene 
Aparecida Pratali, Marly Thomé, 
Gian Correa, Mariana Xavier. 
5, segunda-feira: Helaine 
Gomes, Ilza Silva, nasceu Ivo 
Pitanguy, Celso de Freitas, 
Erasmo Carlos, Giane Albertoni, 
Kenny G, Monique Evans, Sérgio 
Augusto  Freitas,Wanderléa.6, 
terça-feira: Nasceu Dalai 
Lama, Alberto Oswaldo Affini, 
Carlos Alberto Mazzota, Marilia 
Funes, Leda Faria, Carlos Otávio 
Fett, Irma Brandão de Lucca, 
Paola Oliani Vieira, Sylvester 
Stallone, Toquinho,Viviane 
Elias.7, quarta-feira: Luciana 
Tajara, Laila Mahfuz Crosara, 
Helô Pinheiro, Percival Costa 
Júnior, Pierre Cardin, Ringo 
Starr, Ronnie Von, Yara Voight 
Chaves, Licinha Ramires,Ana 
Cristina Constantini Maluli, 
Carlos Roberto Feres. 8, quinta-
feira: Dia do Panificador, Thaís 
Machado, Cecilia Dégaine, 
Alessandra Sinibaldi Ruggiero, 
Anjélica Huston, Antônio Carlos 
Egéa, Daniela Sarayba, Elô 
Braga Kerr, Guilherme Oliani 
Vieira, João Manoel Costa dos 
Santos, Kevin Bacon, Nagib 
Abud Neto, Nato Albanezi, Rosa 
Maria de Jorge, Sérgio Munia 
Júnior, Silvia Regina Strazzi, 
Fábio Roberto Saes, Eliana 
Cegarra, Rosangela Volpato, 
Silvia Strazzi, Paulo Zapparoli, 
Rosa Vellasco. 

NO VERÃO
A Secretaria de Estado de Cultura 
realizará pela primeira vez, de 15 
de janeiro a 13 de fevereiro de 
2022,uma edição de verão do 
Festival de Campos do Jordão.
Com transmissão online. 

NOVO HOSPITAL I 

A obra do Hospital Regional da zona Norte que está com 95% 
concluída, ocupará 4,6 mil metros quadrados de um terreno de 
quase 19,8 mil m2, para o qual estão previstas também 128 
vagas de estacionamento e espaço para uma futura expansão. 
O novo nosocômio terá 5 salas de cirurgia, 80 leitos, mais 12 
leitos pós –anestésicos e 6 leitos de retaguarda, com previsão 
de 300 a 400 cirurgias por mês.

      Oba, neste domingo tem 
feijoada no fechadíssimo 
Harmonia Tênis Clube. A 
adesão individual custa R$ 
50,00 e R$ 30,00 para 
crianças até 12 anos.

      Segundo as raposas 
políticas, Rio Preto já tem 
a priori, dois candidatos 
a deputados federais nas 
próximas eleições: o prefeito 
Edinho Araújo e o ex-prefeito 
Valdomiro Lopes.

     Fatima Verdi abre na 
segunda-feira, sua nova 
loja “Napchic” recebendo 
clientes para mostrar os 
objetos de mise-en-place, 
como guardanapos, porta-
guardanapos e jogos 
americanos.

     Parabéns ao Ovasco 
Resende, eleito na semana 
passada, presidente nacional 
do Patriota.

     O médico Rubinho Martucci 
está hospitalizado com Covid.

     No último dia 10, a Bráz 
Pizzaria foi reconhecida como 
a 7ª melhor pizzaria do mundo 
pelo 50 Top Pizza. Foram 
divulgadas as 20 primeiras 
colocadas e, entre elas, a Bráz 
é a única brasileira.

     Waldemar Brentan assumiu 
a Presidência da Arprom, 
substituindo seu amigo José 
Vitta Medina que faleceu há 
alguns dias de Covid. 

     Desta coluna os 
sentimentos aos familiares 
pelo falecimento domingo, da 
querida Nádia Abbud.

     Será lançada em outubro, 
pela Cia. das Letras, a 
biografia de João Gilberto- que 
teria completado 90 anos no 
último 10 de junho- escrita por 
Zuza Homem de Mello. 

    Poderá acontecer em breve, 
a aquisição da Latam pela 
Azul. A investida tem sido 
grande. Resta saber se o Cade 
aprovará. 

* 

* 

* 

* 

FESTIVAL DE CAMPOS

Se você tem a música clássica entre os seus prazeres, terá uma 
programação exuberante visto de sua própria casa, de amanhã, 
3 de julho a 1º de agosto, sem precisar interromper o isolamento 
sanitário. É a 51ª. edição do Festival de Inverno de Campos do 
Jordão, que mostrará um cardápio robusto de 43 concertos 
transmitidos online, celebrando 250 anos de Bethoven e o 
centenário de Astor Piazzola. A abertura do Festival, dia 3 de julho, 
será com a Osesp tocando a Sinfonia No 2 de Rachmaninov, com 
regência do maestro Thierry Fisher.

ANIVERSÁRIO 

Aniversariante deste domingo, 
Ângela Arroyo Marques dos 
Santos será festejada dia 18 
de julho com um almoço no 
Automóvel Clube, organizado 
pelos seus f i lhos, nora e 
genros, aproveitando que os 
netos Gustavo e Fabiana e os 
bisnetos virão a Rio Preto para 
homenageá-la. Only for family 
porque o heard lockdown não 
permite maiores comemorações.

VENEZA III   

Veneza tornou-se um produto bem acabado por conta da 
conjunção de talentos envolvidos. Dira Paes vive a administradora 
do bordel e conta com o auxílio de um rapaz interpretado por 
Eduardo Moscovis. Já os papéis das prostitutas são distribuídos 
para Danielle Winits, Carol Castro, Laura Lobo e Maria Eduarda 
de Carvalho. Mulheres que lutam para sonhar e que vivem cenas 
voluptuosas, com as quais Falabella homenageia as divas, 
especialmente as italianas.

NOVO MALL

A avenida Miguel Damha, nas 
proximidades do Condomínio 
Gaivotas, vai ganhar  em 
b reve ,um ma l l ,  como é 
chamado em inglês, o conjunto 
de lojas a céu aberto. No andar 
térreo, uma área de convivência 
ao redor de uma fonte, com 
bares, cafés, e restaurantes, 
com mesas protegidas por 
ombrelones. No superior, 
lojas. Com 1,2 mil m2 de área 
construída e estacionamento 
subterrâneo com 26 vagas. Vai 
chamar-se Cânovas Mall, com 
investimento previsto de R$ 8 
milhões.

São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021

VENEZA I 

Talvez você nem saiba, mas o filme “Veneza”, de Miguel Falabela, 
que está estreando nos nossos cinemas, tem uma rio-pretense na 
coordenação de arte, cujo minucioso trabalho foi executado com 
enorme talento. Ela chama-se Mônica Delfino e está terminando 
a direção de arte do filme “Vovó Ninja” de Bruno Barreto, com 
Glória Pires no elenco. “Veneza” é um filme exuberante em cores, 
cenários e fotografia, para contar a história de Gringa, dona de um 
bordel no interior do Brasil, que, mesmo cega e muito doente, tinha 
como sonho reencontrar o único homem que amou e insistia em ir 
até Veneza para pedir perdão ao amante que abandonou décadas 
atrás. Para levá-la à cidade italiana, Tonho, Rita e as outras moças 
que trabalham para Gringa, idealizam um fantástico plano com a 
ajuda de uma trupe circense.

CANDIDATO 

Confirmada sexta-feira no 
Facebook, nota dada aqui há 
seis semanas: o promotor de 
Justiça Marcos Lelis,vai mesmo 
sair candidato  a deputado 
federal. 

* 

* 
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NOVA SEDE

A H.Dauff, empresa fundada pelo saudoso J.Hawilla, vai construir 
um prédio de poucos andares na esquina da rotatória do 
Georgina Business Center, onde existia seu stand de vendas do 
Georgina e vai instalar ali,o setor administrativo dos condomínios 
Quinta do Golfe e do complexo Georgina.

VENEZA IV

Mas para o papel da Gringa, necessitava de uma atriz estrangeira. 
“Como trabalhei muito na Argentina, minha primeira opção foi 
Norma Aleandro, uma verdadeira diva, mas, na época (2019), 
com 83 anos, ela não se sentiu à vontade e sugeriu uma colega 
com quem divide o mesmo agente artístico: a espanhola Carmen 
Maura”- relembra Falabella que, embora descrente, enviou o roteiro 
para a atriz que marcou o início da carreira de Pedro Almodóvar. 
“Carmen foi encantadora, e ainda traz nos olhos o brilho da Movida 
Madrilenha”, observa ele, sobre o movimento de contracultura que 
sacolejou Madri nos anos 1970, na transição pós-franquista.

Um foco de 
luz sobre a 
jornalista 
Andressa Za-
falon, nossa 
colega aqui 
do jornal 
DHoje que 
ganha idade 
nova no próxi-
mo domingo, 
dia 4.  

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

Os irmãos Waldemar (Deco) Verdi Jr e Beny Verdi Haddad, 
em noite de festa.

* 

*

* 

* 

VENEZA II 

“É um filme poético, inspirado nas fábulas latinas, que permite 
encher a vida de metáforas”- conta Falabella que, para escrever 
o roteiro, partiu de uma peça do argentino Jorge Accame. Em 
junho de 2020, Miguel Falabela deixou a Globo após 39 anos e, 
ao invés de se lamentar ele aproveitou o horizonte aberto para se 
diversificar: quando completou um ano sem contrato fixo, o ator, 
diretor e roteirista, enumerou uma série de projetos realizados ou 
próximos do ponto final, como a tradução de um livro infantil, a 
criação de uma série para o streaming,a versão filmada de uma de 
suas peças e, finalmente, a estreia de sua obra mais acarinhada, o 
filme “Veneza”, longa marcado por uma sofisticada narrativa, com 
inspiração em mestres como Federico Fellini e Luchino Visconti.

VENEZA V 

Foram 28 dias de filmagens distribuídos em locações como 
Quissamã (RJ), Montevidéu (Uruguai), Rio e Veneza, propriamente, 
na qual filmaram durante três noites. Falabella que, além de Fellini, 
trouxe referências de outro grande cineasta italiano, Luchino 
Visconti, especialmente de seu longa Senso - A Sedução da Carne. 

NOVO HOSPITAL II 

Embora a obra esteja quase pronta, serão necessários ainda R$ 
20 milhões para equipar o hospital, dos quais a Prefeitura já tem 
garantida a metade: R$ 5 milhões da emenda parlamentar do 
deputado federal Geninho Zuliani (DEM) e  mais R$ 5 milhões 
do governo estadual através do vice-governador Rodrigo Garcia.
Segundo o secretário de Saúde de Rio Preto Aldenis Borim, o 
custo mensal para manter o hospital em funcionamento será de 
R$ 2,7 milhões mensais.



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

02 de julho de 2021

DECRETO Nº 18.952
DE 1º DE JULHO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.942, de 16 de junho de 2021, que 
dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19 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;
Considerando a necessidade de implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia COVID;
Considerando as disposições do Decreto Estadual 64.994 
de 28 de maio de 2020 e do Decreto Estadual 65.792 de 
11 de junho de 2021, que estabelece o Plano São Paulo 
válido para todo o Estado de São Paulo e a Nota Técnica do 
Centro de Contingência do Coronavírus, de 11 de junho de 
2021, que recomenda a ampliação do grau de restrição nos 
municípios com índice de ocupação de leitos;

D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 18.942, de 16 de junho de 
2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 2º. As medidas estabelecidas neste decreto terão efi cá-
cia a partir das 00h00min do dia 02 de julho de 2021 até às 
23h59min do dia 11 de julho de 2021.” (NR)
Art. 2º Os incisos VII e X do artigo 4º do Decreto nº 18.942, 
de 16 de junho de 2021, passam a vigorar alterados com as 
seguintes redações:

“Art.4º. ...
...
VII – comércio, fornecimento, consumo e transporte de 
bebidas alcoólicas após as 19h00min e antes das 06h00min 
dos dias úteis, e durante 24 horas aos sábados, domingos e 
feriados;
...
X – circulação de pessoas entre 20h00min e 05h00min, in-
clusive em condomínios, clubes e áreas residenciais, exceto 
trabalhadores dos serviços permitidos nestes horários e 
pessoas em busca de atendimento de saúde, devidamente 
justifi cados.” (NR)
Art. 3º O Decreto nº 18.942, de 16 de junho de 2021, passa 
a vigorar com os Anexos I, V e IX alterados e acrescido do 
Anexo XVII.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 1º de julho 2021, 169º 
Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política de 
São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUÍS ROBERTO THIESI
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.
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Funcionamento 24hs com permissão de atendimento ao público. 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AUTOMATIZADAS (MINI-MERCADO DE AUTOSSERVIÇO)
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/APP
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
(apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (apenas para atendimento das atividades 
essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS (apenas emergenciais e imprescindíveis)
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS (apenas emergenciais e imprescidíveis)
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Atendimento ao público das 05h00min as 21h00min.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E EM 
REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE ESCOLAR
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E Atendimento ao público com consumo de alimentos  entre 06h00min e 

19h00min. 
Após 19h00min permitido apenas entrega de produtos em domicílio 
(delivery), por veículos exclusivos para a finalidade, devidamente 
identificados.
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR

ANEXO I
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Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem.
Consumo de alimentos no local entre 06h00min e 19h00min.
Nos demais horários, serviço de alimentação permitido somente nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns.

HOTÉIS E SIMILARES 
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Permissão de atendimento ao público entre 6h00min e 19h00min.
Atividades de atendimento encerradas até as 19h00min (inclusive entrega ou 
retirada).

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
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COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E 
PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES VETERINÁRIAS (exceto emergenciais e imprescindíveis)
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades essenciais)
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS (exceto emergenciais e imprescidíveis)
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS 
PESSOAIS E DOMÉSTICOS

94.91-0

61
62
63

95

69.12-5
71.2

81.1
81.2

84

82.92-0 
8299-7/01
8299-7/02

72

77.1
75

Q

8299-7/05
8299-7/06

49.3
49.4
52
53
58

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

49.1

4929-9/01 (2)

47.72-5
47.73-3

4929-9/02 (2)

47.4

78
80

47.74-1 

LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
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Atividades permitidas com atendimento ao público entre 06h00min e 
19h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 19h00min (inclusive entrega, 
retirada e atividades internas).
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office  (sem restrição de horário).
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

46.6

46.5

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07
97

46.47-8 

46.49-4 

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

47.52-1

47.53-9 

47.54-7

47.55-5
47.56-3

4713-0/02 
4713-0/04 
4713-0/05
4721-1/04 

47.51-2 

46.9

99

47.23-7
4729-6/01

COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
SHOPPING, GALERIAS E CONGÊNERES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER (uso individual)
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
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Atendimento presencial ao público, quando imprescindível, deve ser 
individual e agendado previamente entre 06h00min e 19h00min.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas), de manutenção ou serviço em domicílio entre 06h00min e 
19h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office (sem restrição de horário).
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS

93.2

69.11-7
69.2

96.02-5/01

59.14-6

59.2
68

90
91

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

74.2
74.9
77.2
77.3
77.4 

79

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

70
71.1
73

74.1

47.62-8

4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06

4789-0/09
4789-0/99

47.81-4
4782-2/01
4782-2/02 

4789-0/07
4789-0/08

47.85-7
47.83-1 

47.63-6



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades não essenciais)
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO (exceto aqueles relacionados à saúde 
humana)
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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Proibido atendimento presencial ao público.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas) e entrega de produtos em domicílio entre 06h00min e 
19h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office  (sem restrição de horário).
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
LEILOEIROS INDEPENDENTES
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER (uso coletivo)
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

9609-2/06
9609-2/08

96.02-5/02

94.3
94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04

9609-2/99

9609-2/05

8299-7/04 

49.5 

82.3

85.93-7
85.99

94.1

94.2

8299-7/07

8299-7/99

85.4

85.5
85.92-9

84

82.2

5611-2/04

5611-2/05

5620-1/02

81.3
82.1

82.91-1
8299-7/03

93.2
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19h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 19h00min.
Nos demais horários, serviço em domicílio, com limite máximo de 2 (dois) 
participantes, além do profissional responsável.
ENSINO DE ESPORTES
ATIVIDADES ESPORTIVAS
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados entre 6h00min as 19h00min. 
Recomendada a suspensão das aulas coletivas e manutenção de atendimento 
individual para acolhimento e aulas de reforço.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO
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Aulas e atividades presenciais permitidas entre 6h00min as 19h00min.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO  - apenas dos cursos relacionados à 
atenção a saúde humana.
EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, OBSTETRÍCIA, 
GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA
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Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina

 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

85.4

93.1

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.1
85.2

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.91-1

ANEXO V 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

MEDIDAS PARA POPULAÇÃO EM GERAL 

 

1. RECOMENDAÇÕES 

1.1. Realizar o deslocamento de sua residência e circulação em qualquer local 
público ou privado de uso coletivo apenas quando necessário. 

1.2. Crianças devem ser mantidas em casa, sem contato com crianças de outra 
residência. 

1.3. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, 
hipertensos, imunodeprimidos, dentre outros) devem permanecer em casa e 
sair somente em caso de necessidade de atendimento em serviços de saúde. 

 

2. OBRIGAÇÕES 

2.1. Realizar o deslocamento de sua residência e circulação em qualquer local 
público ou privado de uso coletivo das 20h00min as 05h00min apenas: 

2.1.1. Para prestação de serviços autônomos;  

2.1.2. Para atendimento em serviços de saúde; 

2.1.3. Para exercer atividade de trabalho presencial. 

 

3. PROIBIÇÕES 

3.1. Realização e recebimento de visitas em casa, principalmente para festas e 
reuniões. 

3.2. Levar acompanhantes em estabelecimentos comerciais. 

3.2.1.  Excetua-se o acompanhante, no máximo 1 (um), quando 
necessário, para atendimento nos serviços de saúde 

3.3. Contato físico ou proximidade com outras pessoas, mantendo o 
distanciamento de 1,5 metro; 

3.4. Circulação sem uso correto de máscara. 

 

4. ORIENTAÇÕES  

4.1. Procurar lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou 
higienizar com álcool em gel 70%; 

4.2. Evitar toque nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos; 

4.3. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

4.4. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido 
(reutilizáveis), sendo recomendado: 

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

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

4.4.3. Secar naturalmente; 

ANEXO IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

RESTAURANTES, LANCHONETES E OUTROS LOCAIS COM CONSUMAÇÃO DE 
ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Redução e controle do acesso de pessoas externas às áreas de produção e 
manipulação de alimentos, incluindo fornecedores. 

1.2. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e 
realização do descarte adequado antes de armazenar os produtos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Presença de clientes nos locais de consumação após as 19h00min. 

2.2. Funcionamento de bares (estabelecimento com atividade exclusiva de 
bar).  

2.3. Atividades de entretenimento (música ao vivo e playgrounds). 

2.4. Acesso de clientes em número superior à capacidade permitida. 

2.5. Permanência de clientes em pé em situação não destinada a 
deslocamento indispensável. 

2.6. Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em 
pé, em qualquer horário de funcionamento, para consumo imediato. 

2.7. Disponibilização de alimentos para degustação.  

2.8. Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema 
de climatização, portas e janelas fechadas, ventilação natural ausente ou 
insuficiente.  

2.9. Consumo de alimentos nos horários não permitidos e sem o 
distanciamento mínimo necessário;  

2.10. Formação de filas sem distanciamento para solicitação e retirada de 
alimentos.  

2.11. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado a 40% da ocupação máxima do estabelecimento, 
considerada, além da capacidade de público definida no alvará do corpo de 
bombeiros, a ocupação original das áreas externas (50% de calçadas), nos 
limites do estabelecimento. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas para ocupação de mesas, inclusive 
crianças. 

3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas em mesas duplas ou 
mesas apropriadas para 6 pessoas. 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das 
outras, de forma a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 
assentos ocupados de um conjunto de mesas a outro.  

4.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos eventualmente 
existentes em balcão. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do 
distanciamento deverá ser providenciado anteparo de proteção fixo nos 
balcões de atendimento e recomendado uso de protetor facial nos demais 
casos. 

4.4. Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da 
cozinha, reduzida para um metro, desde que todos estejam fazendo uso de 
máscara.  

4.5. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada pessoa (ou grupo) em todas as 
direções. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E 
OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Pratos quentes e frios dispostos em pistas com anteparo de proteção 
para impedir acesso de clientes obrigatoriamente servidos por funcionários 
devidamente capacitados. 

5.1.1. O acesso pelos clientes e auto serviço poderá ser realizado quando 
houver o fornecimento de luvas descartáveis para uso dos clientes no início 
da pista e o descarte obrigatório ao final da pista. 

5.2. Temperos e condimentos disponibilizados aos clientes em porções 
individualizadas, sem reaproveitamento.  

5.3. Talheres, pratos, copos e demais utensílios disponibilizados aos clientes 
devem estar protegidos e talheres devidamente acondicionados em 
embalagens individualizadas. 

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

5.5. Toalhas de mesa utilizadas substituídas entre um cliente e outro. 

5.6. Cardápios disponibilizados passíveis de higienização e higienizados a cada 
manuseio. 

5.6.1. Recomendada utilização de cardápios digitais, de papel descartável 
ou outro sistema que impeça o compartilhamento de objetos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Garantia de entrada de pessoas com uso de máscara de proteção 
respiratória com cobertura total do nariz e boca; 

6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de 
circulação pelo ambiente e somente poderão ser retiradas quando 
acomodados nas mesas (sentados) durante o período de consumação. 

6.2.1. Durante a consumação as máscaras devem ser acondicionadas 
adequadamente, não devendo permanecer diretamente sobre a mesa. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

7.2. Funcionários não devem usar acessórios que possam acumular sujeiras e 
microrganismos, como anéis, aliança, colares, pulseiras, brincos e relógios. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO 
COM ÁLCOOL SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE 
APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e 
após cada uso, inclusive mesas e cadeiras. 

8.2. Higienização de talheres e utensílios por meio químico (álcool 70%) ou 
físico (calor úmido). 

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados 
individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Os ambientes com consumação de alimentos devem ser em áreas 
arejadas, preferencialmente em áreas abertas. 

9.1.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém 
expostos à ventilação natural: permitem a circulação de ar natural (troca de 
ar) mediante entrada e saída por janelas e portas; 

9.1.2.  A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no 
mínimo, 1/5 da área correspondente ao piso. 

9.1.2.1. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o 
funcionamento do estabelecimento; 

9.1.3. As portas eventualmente existentes, se possível, deverão ser 
mantidas abertas. 

9.1.4. Quando forem utilizados concomitantemente sistemas mecânicos 
de ventilação e de climatização, estes devem ser mantidos limpos, e os 
procedimentos realizados devidamente registrados. A limpeza deve ser 
realizada conforme normas gerais definidas aos estabelecimentos. 

9.2. Manutenção de todos os demais ambientes arejados, preferencialmente 
com ventilação natural.  

ANEXO XVII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

PARQUES, CENTROS DE ENTRETENIMENTO E LAZER 

(Exclusivamente para equipamentos de uso individual passíveis de higienização) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral e protocolos sanitários 
específicos, quando aplicáveis. 

1.2. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das 
atividades. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Atrações, brinquedos e equipamentos que não sejam higienizados entre 
um uso e outro e não garanta distanciamento mínimo entre pessoas, tais como 
bancos, estruturas fixas, piscinas de bolinhas, playgrounds ou atrações coletivas 
com movimentação de pessoas. 

2.2. Acesso e permanência de qualquer funcionário, visitante ou usuário sem 
uso de máscara. 

2.3. Compartilhamento de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos e 
outras estruturas que não são passíveis de higienização entre um uso e 
outro. 

2.4. Consumo de alimentos ou bebidas no local. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.2. Demarcação de locais em eventuais filas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro de funcionários e locais de 
permanência do público. 

4.2. Disposição de equipamentos/atrações de modo a permitir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais filas. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E 
OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. A conferência de ingressos deverá ser visual, através de leitores óticos ou 
de auto check-in, sem contato manual por parte do atendente. 

5.2. Embarque e desembarque nos equipamentos sem contato físico entre 
visitante e funcionário. 

5.2.1. Onde a assistência é necessária (crianças e pessoas com mobilidade 
reduzida) deve ser realizada por membro da família. 

5.3. Estacionamento de veículos realizado pelo próprio usuário. 

 

6. HIGIENE PESSOAL 

6.1. Higienização de mãos de funcionários/operadores após cada ciclo de 
operação (embarque, desembarque e atendimentos). 

6.2. Higienização das mãos antes de entrar (inclusive das crianças pelos pais), 
ao sair e em períodos regulares durante a permanência no local. 

6.3. Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a 
menos de cinco metros do posto de trabalho. 

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO 
COM ÁLCOOL SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE 
APROPRIADO. 
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7.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da 
abertura, devendo o procedimento ser repetido a cada três horas. 

7.2. Higienização de equipamentos (rádios HTs, contadores numéricos) e 
outros utensílios de trabalho antes de serem utilizados por outros funcionários. 

7.3. Higienização de armários, como guarda volumes e vestiários, a cada troca 
de usuário. 

7.4. Higienização de ferramentas pelas equipes de manutenção antes e após 
cada uso. 

7.5. Higienização das gôndolas, boias, esteiras, cabines, travas de segurança, 
assentos, e demais superfícies de contato a cada uso. 

7.6. Higienização das atrações e brinquedos a cada uso.  

 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

São José do Rio Preto/SPE 
SCALA DE PLANTÃO - CONSELHOS TUTELARES 

JULHO - 2021 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de São José do Rio Preto/SP, em 
cumprimento às suas atribuições, torna pública a escala de 
plantão dos conselheiros tutelares do município do mês: 
julho de 2021.  

*Plantão: 17h às 8h, sábados, domingos e feriados 
Conselho 
Tutelar: NORTE SUL 

Telefones: (17) 99608-0407 (17) 99608-0514 
JULHO - 2021 *Recebem ligações a cobrar 

Dia 
 CONSELHEIRO DE PLANTÃO 

01 Quinta-
feira  Priscilla Kellen 

02 Sexta-
feira Dayani Lívia 

03 Sábado Dayani Lívia 
04 Domingo Dayani Lívia 

05 Segunda-
feira Josimar Wilson 

06 Terça-
feira Karina Elisângela 

07 Quarta-
Feira Priscilla Kellen 

08 Quinta-
feira Dayani Lorrayne 

09 Sexta-
feira Bruna Wilson 

10 Sábado Bruna Wilson 
11 Domingo Bruna Wilson 

12 Segunda-
feira Karina Elisângela 

13 Terça-
feira Priscilla Kellen 

14 Quarta-
Feira Dayani Lorrayne 

15 Quinta- Bruna Lívia 

 

feira 

16 Sexta-
feira Josimar Lorrayne 

17 Sábado Josimar Lorrayne 
18 Domingo Josimar Lorrayne 

19 Segunda-
feira Priscilla Kellen 

20 Terça-
feira Dayani Lorrayne 

21 Quarta-
Feira Bruna Lívia 

22 Quinta-
feira Josimar Wilson 

23 Sexta-
feira Karina Elisângela 

24 Sábado Karina Elisângela 
25 Domingo Karina Elisângela 

26 Segunda-
feira Dayani Lorrayne 

27 Terça-
feira Bruna Lívia 

28 Quarta-
Feira Josimar Wilson 

29 Quinta-
feira  Karina Elisângela 

30 Sexta-
feira Priscilla Kellen 

31 Sábado Priscilla Kellen 
 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
Ref.: COMPRA DIRETA ELETRÔNICA Nº 54/2021 – PRO-
CESSO 1.5652/2021
Objeto: Aquisição de escada extensiva de alumínio.
Considerando que consta em aberto a Nota de Empenho nº 
4764/2021. Considerando que o atraso no fornecimento cau-
sa transtorno a rotina administrativa. Fica a representante le-
gal de empresa ARMAZEM DO TEMPO COMÉRCIO LTDA, 
NOTIFICADO, a regularizar a entrega do produto, de forma 
imediata, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
Concedemos, ainda, 05 (cinco) dias úteis para, em queren-
do, apresentar o contraditório e a ampla defesa, tendo em 
vista os graves indícios de descumprimento contratual, que 
poderá acarretar a pena de multa e suspensão de contratar 
e licitar com o poder público.  Publique-se, ADILSON VE-
DRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: COMPRA DIRETA ELETRÔNICA Nº 160/2021 – PRO-
CESSO 12.119/2021
Objeto: Aquisição de webcam para os diversos departamen-
tos da Secretaria Municipal de Administração. Considerando 
que consta em aberto a Nota de Empenho nº 11420/2021. 
Considerando que o atraso no fornecimento causa transtor-
no a rotina administrativa. Fica o representante legal de em-
presa IMAXXI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, 
NOTIFICADO, a regularizar a entrega do produto, de forma 
imediata, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
Concedemos, ainda, 05 (cinco) dias úteis para, em queren-
do, apresentar o contraditório e a ampla defesa, tendo em 
vista os graves indícios de descumprimento contratual, que 
poderá acarretar a pena de multa e suspensão de contratar 
e licitar com o poder público. Publique-se, ADILSON VE-

DRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: COMPRA DIRETA ELETRÔNICA Nº 146/2021 – PRO-
CESSO 11.946/2021
Objeto: Aquisição de pallet de plástico para acomodação 
de mercadorias no Almoxarifado Geral. Considerando que 
consta em aberto a Nota de Empenho nº 10698/2021. Con-
siderando que o atraso no fornecimento causa transtorno a 
rotina administrativa. Fica a representante legal de empresa 
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 
PLÁSTICO LTDA ME, NOTIFICADO, a regularizar a entre-
ga do produto, de forma imediata, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. Concedemos, ainda, 05 (cinco) 
dias úteis para, em querendo, apresentar o contraditório e a 
ampla defesa, tendo em vista os graves indícios de descum-
primento contratual, que poderá acarretar a pena de multa e 
suspensão de contratar e licitar com o poder público. Publi-
que-se, ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
EMPENHO 11863/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 88/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 2.000 ampolas (10ml) de midazolam 50 
mg injetável, que serão utilizadas no enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS”, no município. 
Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
EXTRATO 
9º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 258/18 Contrato: PRE/0095/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços 
de Limpeza
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMA – Adilson Vedroni; SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Jr; SMC – Valdeci Pedro Ganga; SMEL – Fabio F. D. 
Marcondes; SMF – José Martinho W. R. Neto
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 02/19 Contrato: PRE/0060/19
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia Me
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 142/18 Contrato: PRE/0099/18
Contratada: Fisioterapia Ruvieri Ltda Me
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa De Licitação Nº 88/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 2.000 ampolas (10ml) de midazolam 50 
mg injetável, que serão utilizadas no enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS”, no município -  
Empenho nº 12472/2021 – R$37.000,00 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2021
CONTRATO nº PRE/0085/21
CONTRATADA: PARISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de ma-
teriais para manutenção preventiva e limpeza completa de 
ar condicionado – SMF – José Martinho Wolf Ravazzi Neto- 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$23.100,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2021
ATA Nº 0523/21
CONTRATADA: AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SER-
VIÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de escritório - Valor 
Unitário – Item 03 - R$0,17 - SMS- Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DE UNIDADE ESCO-
LAR INFANTIL LOCALIZADA NO LOTEAMENTO EGYDIO 
ZANI (RUA PROJETADA 32, S/Nº), CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEI-
RO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO 
EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.  Valor estimado: R$ 
1.172.990,42  – Prazo de execução: 120 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e 
a proposta: 27/julho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 28/julho/2021 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    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL 
JOÃOZINHO E MARIA (RUA BELMONTE, 967, VL. IPIRAN-
GA) CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRO-
NOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRI-
TIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor 
estimado: R$ 272.624,52  – Prazo de execução: 180 dias 
- Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a 
habilitação e a proposta: 23/julho/2021 às 17:00 horas. Data 
da sessão pública de abertura dos envelopes: 26/julho/2021 
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/PublicaLi-
citacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 011/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICI-
PAL DAYSI ROLLEMBERG TREFIGLIO (RUA ARTHUR 
PAGLIUSI NETO, 250, PQ. DA CIDADANIA), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO.  Valor estimado: R$ 
629.880,68  – Prazo de execução: 240 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e 
a proposta: 26/julho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 27/julho/2021 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    
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
150/2021 – PROCESSO Nº 11.280/2021
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
AVENTAIS EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA DAS UNI-
DADES DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 05/07/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
190/2021 – PROCESSO Nº 11.619/2021
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO 
DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPOSTA PELOS 
MÓDULOS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E ORÇAMEN-
TOS, GESTÃO DE CONTRATOS E MEDIÇÕES DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE MAPA DE OBRAS. SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE OBRAS.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 05/07/2021 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – 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 eletrônico n. 
307/2021, processo 12.449/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de coletor de nasofaringe e tubo tipo 
Falcon para coleta de exames de COVID-19. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 12/07/2021, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
304/2021, processo 12.398/2021, objetivando o registro de 
preços para prestação de serviço para fornecimento de ban-
ners, faixas em lona e adesivos para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/07/2021, 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 eletrônico n. 
299/2021, processo 12.345/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais elétricos diversos utiliza-
dos na ampliação e manutenção da iluminação pública em 
vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 16/07/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 298/2021, processo 12.344/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de coleiras antiparasitárias e areia 
higiênica para o Centro de Controle de Zoonoses-CCZ. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 16/07/2021, 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
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.°285/2021 - Processo 
12215/2021
Interessada: MERCO SOLUÇOES EM SAUDE LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CHOCOLATE EM PÓ E FUBÁ EM ATENDIMENTO AS UNI-
DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 
DEMAIS ORGÃOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E ABASTECIMENTO.. 
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa MERCO SOLUÇOES EM SAUDE LTDA. O inteiro 
teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Adriana 
Tápparo – Pregoeira.
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AVISO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.°85/2021 - Processo 
1810/2021
Revogo o processo eis que o contrato atual foi prorroga-
do com valor fi nal inferior ao obtido no certame, gerando 
economia aos cofres públicos. Adilson Vedroni – Secretário 
Municipal de Administração.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
268/2021 – PROCESSO Nº 12.128/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de armário porta 
cartolina em atendimento as Unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 05/07/2021 às 09:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº233/2021 – Processo 
11.945/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de conjunto padrão 
FDE, para atendimento ás Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line 
com início dia 17/06/2021, sendo adjudicado os itens a 
empresa declarada vencedora: URBYS SOLUÇÕES URBA-
NAS LTDA – EPP ( itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº250/2021 – Processo 
12.082/2021
Objeto: Prestação de serviços com fornecimento de mate-
riais para manutenção das piscinas municipais da secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on 
line com início dia 25/06/2021, sendo adjudicado o item a 
empresa declarada vencedora: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA 
EIRELI ( item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fábio Ferreira Dias Marcondes 
- Secretário Municipal de Esportes e Lazer
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2021 – Processo 
11169/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição postes de aço, 
luminárias e lâmpadas para instalação ou substituição em 
praças, jardins e ots. áreas de domínio público - proj. revi-
talização. Secret. Mun. de Serviços Gerais. Sessão pública 
realizada on line com início dia 19/04/2021, sendo decla-
rada vencedora as empresas FORTLUX DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (item 1), GYN LED 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (item 2) e GREEN LIGHT 
ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI (item 3). Hou-
ve manifestação de intenção de recurso pelas empresas 
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP. 
(não apresentou recurso) e CLICK INDUSTRIA COMERCIO 
DE ILUMINACAO LTDA. apresentou as razões recursais. 
Não foram apresentadas contra razões. A pregoeira manteve 
a decisão prolatada na sessão do Pregão. O processo foi 
encaminhado a Sr. Secretária Municipal de Serviços Gerais 
que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão às empresas FORTLUX DISTRIBUI-
DORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (item 1), GYN 
LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (item 2) e GREEN 
LIGHT ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI (item 3) e 
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar qualquer irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais. O inteiro teor 
encontra-se a disposição dos interessados no Portal de 
Compras e nos autos do processo. 

 

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 35.341 DE 28 DE JUNHO DE 2021 
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das GRATIFICAÇÕES 
POR FUNÇÕES, surtindo os efeitos desta a partir de 28 de junho de 
2021, conforme segue: 
SORAYA ANDRADE PEREIRA, da Função de Chefe de 
Departamento - FG.101.6, no Departamento de Atenção Básica da 
Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020, 623/2020 e alterações posteriores. 
GISELE GASQUES MOLINA, da Função de Gerente Nível IV - 
FG.101.5, na Gerência do Distrito de Saúde IIA – Saúde da Família – 
Santo Antônio da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020, 623/2020 e alterações posteriores. 
PORTARIA N.º 35.342 DE 28 DE JUNHO DE 2021 
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as 
GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, surtindo os efeitos desta a partir 
de 28 de junho de 2021, conforme segue: 
GISELE GASQUES MOLINA, para exercer a Função de Chefe de 
Departamento - FG.101.6, no Departamento de Atenção Básica da 
Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020, 623/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. 
SORAYA ANDRADE PEREIRA, para exercer a Função de Gerente 
Nível IV - FG.101.5, na Gerência do Distrito de Saúde IIA – Saúde da 
Família – Santo Antônio da Secretaria Municipal de Saúde, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020, 623/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
PORTARIA N.º 35.343 DE 28 DE JUNHO DE 2021 

 

 

DISPENSA, RENATO CARLOS MACHADO, da Função de Gerente 
Nível I - FG.101.2, na Gerência de Supervisão Hospitalar e 
Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020, 623/2020 e alterações posteriores, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de julho de 2021. 
PORTARIA N.º 35.344 DE 28 DE JUNHO DE 2021 
DESIGNA, AMABILY GABRIELY RUZA ROCHA, para exercer a 
Função de Gerente Nível I - FG.101.2, na Gerência de Supervisão 
Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020, 623/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os 
efeitos desta a partir de 01 de julho de 2021. 
PORTARIA N.º 35.348 DE 30 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital 
n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de 
provimento efetivo de COORDENADOR PEDAGÓGICO, criado pela 
Lei Complementar n.º 616, de 12 de fevereiro de 2020, surtindo os 
efeitos desta a partir de 01 de julho de 2021: 
MIRIAN AIELLO 
PORTARIA N.º 35.349 DE 30 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital 
n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de 
provimento efetivo de DIRETOR DE ESCOLA, criado pela Lei 
Complementar n.º 616, de 12 de fevereiro de 2020, surtindo os efeitos 
desta a partir de 01 de julho de 2021: 
RENATA OLIVEIRA FELICIO  
PORTARIA N.º 35.350 DE 30 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital 
n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, 
criado pela Lei Complementar n.º 567, de 28 de junho de 2018, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de julho de 2021: 
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO 
ELENICE RITA DA SILVA SOUSA 
PORTARIA N.º 35.351 DE 30 DE JUNHO DE 2021 

 

 

NOMEIA, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital 
n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, 
criado pela Lei Complementar n.º 616, de 12 de fevereiro de 2020, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de julho de 2021: 
LARISSA BARBOSA MAZOLA DOS SANTOS 
WESLEY FELIPE DE ALMEIDA 
PORTARIA N.º 35.352 DE 30 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital 
n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, 
criado pela Lei Complementar n.º 330, de 28 de dezembro de 2010, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de julho de 2021: 
SIMONE VICENTE DE MORAES 
VIVIANE MARIA ZANEBONI DE MENEZES 
PORTARIA N.º 35.354 DE 01 DE JULHO DE 2021 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro 
de 2017, resolve: 
Art. 1º. Em face da decisão judicial prolatada nos autos do Mandado 
de Segurança nº 10208887-74.2021.8.26.0576 em curso perante a 2ª 
Vara da Fazenda Pública, que denegou a segurança, revoga-se a 
Portaria nº 35.331, de 17 de junho de 2021. 
Art. 2º. Fica o servidor MATHEUS SALETTI LEAL notificado que deve 
comparecer, a partir de 02/07/2021, na Secretaria Municipal de Saúde, 
onde passará a desempenhar suas funções. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
PORTARIA N.º 35.355 DE 01 DE JULHO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, de 
28 de abril de 2020, SORAIA SANCHES CARVALHO para substituir 
o(a) servidor(a) CAMILA DE MORAES FERREIRA BORIN – ocupante 
da função de confiança gratificada – CHEFE DE CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 19/07/2021 a 28/07/2021. 
PORTARIA N.º 35.356 DE 01 DE JULHO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, de 
28 de abril de 2020, ELAINE CRISTINA VILAS BOAS FARIAS para 
substituir o(a) servidor(a) LUCIMARA PERPETUA DOS SANTOS 
BENATTI – ocupante da função de confiança gratificada – CHEFE DE 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – 
FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 12/07/2021 a 21/07/2021. 
PORTARIA N.º 35.357 DE 01 DE JULHO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, de 
28 de abril de 2020, DANIELE GEORGINA PEREIRA DOS SANTOS 
para substituir o(a) servidor(a) DANILO NUMER DE SANTANA - 
ocupante do cargo em comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD. 101.1, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de licença e férias, de 07/07/2021 a 23/07/2021, 
sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração 
 

DECRETO Nº 18.953
DE 1º DE JULHO DE 2021.
Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684, de 19 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 552.251,89 
(quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e 
um reais, oitenta e nove centavos), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 535 R$ 10.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2048.3390.39.03 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 175 R$ 20.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA
Ficha 603 R$ 62.251,89
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.001.26.782.0017.1012.3390.93.05 – Indenizações e 
restituições
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 389 R$ 460.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 

Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 104 R$ 133.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3390.91.01 – Sentenças judiciais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 272 R$ 2.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 52 R$ 18.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 56 R$ 15.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 63 R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2005.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 159 R$ 1.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 531 R$ 1.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 1º de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
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 18.954
DE 1º DE JULHO DE 2021.

Declara Hóspede Ofi cial do Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste 
Município, e;
Considerando que no dia 2 de julho do corrente ano, o Mu-
nicípio será agraciado com a visita ofi cial do ilustre Coman-
dante da 2ª Região Militar – Comando Militar do Sudeste, o 
Gen Div João Challela Júnior;
Considerando que tal visita constitue motivo de orgulho e 
satisfação para nossa cidade;
Considerando o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado Hóspede Ofi cial do Município, o ilustre 
Comandante da 2ª Região Militar – Comando Militar do Su-
deste, o Gen Div João Challela Júnior, durante sua perma-
nência e estada em nossa cidade, especialmente no dia 2 de 
julho do corrente.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias do Município, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 1º de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
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.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A   Nº 429

 De 24 de junho de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso 
de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO a servidora PATRICIA NATO TONI-
NATO BARTOLOMEI para substituir o servidor Hélio Antu-
nes Rodrigues, para ocupar o cargo em Comissão – COOR-
DENADOR DA GESTÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO, 
a partir de 23/06/2021, período em que o servidor estará em 
gozo de férias, retroagindo os efeitos desta a partir de 23 de 
junho de 2021 e observada a restrição contida no inc. VII do 
art. 1º do Decreto nº 18.590/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
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ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 24 de junho de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 52/2021, 
Processo SICOM 3205/2021 objetivando a Contratação 
de empresa especializada para execução de serviços de 
transporte, dosagem e análise de cloro e fl úor nos sistemas 
pertencentes e/ou sob responsabilidade do SeMAE, situados 
em vários locais do município de São José do Rio Preto/SP.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 15.07.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 25.06.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 54/2021, 
Processo SICOM 3208/2021 objetivando a Aquisição de 
60.000 kg de solução aquosa de Ortopolifosfato de sódio 
para uso no processo de tratamento de água da Estação de 
Tratamento de Água - ETA.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 16.07.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 25.06.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção-Água.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 45/2021 – PROCESSO SeMAE 
Nº 52/2021
Contratada: NHEEL QUÍMICA LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
760.000 kg de Cloreto Férrico para tratamento de água para 
utilização na Estação de Tratamento de Água – Palácio das 
Águas do SeMAE de São José do Rio Preto.
Valor: R$ 889.200,00 Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
30.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 32/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
36/2021
Objeto: Aquisição de conjuntos completos de selos mecâ-
nicos para as bombas das Estações Elevatórias de Esgoto 
(EEE).
Contratada: FLUKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDA-
ÇÕES LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 109/2021, recebida em 
29.06.2021. Valor: R$ 43.040,00. 
Itens: 01, 02, 03, 04 e 05.
Prazo de entrega: 50 dias
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 290.133,71
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior
S. J. Rio Preto, 01.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
01/2018.
Processo Administrativo nº 014/2017 - Dispensa de Chama-
mento Público 
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 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de feve-
reiro de 2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo 
de Colaboração que entre si celebram, o município de São 
José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e o Instituto Lar Esperança, para prorro-
gação da vigência do Termo e ainda uma revisão do Plano 
de Trabalho considerando o aperfeiçoamento do serviço e o 
melhor atendimento aos usuários. 
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a exe-
cução do Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade para pessoas idosas e suas famílias em 
Centro Dia, objetivando promover autonomia, inclusão social 
e a melhoria na qualidade de vida das pessoas idosas, seus 
cuidadores e suas famílias, no âmbito da Rede de Proteção 
Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 411.588,52 (Quatrocentos e 
onze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos). Sendo: até R$ 399.450,92 (Trezentos e noven-
ta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e 
dois centavos) com recurso Municipal e R$ 12.137,60 (doze 
mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos) com 
recurso Estadual, conforme previsto nos Cronogramas de 
Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do Plano de 
Trabalho aprovado, anexos do processo.

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de julho de 2.021 a 31 de outu-
bro de 2.022.
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social
Alexandre Kopti Tranjan - Diretor Presidente do Instituto Lar 
Esperança.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
15/2017.
Processo Administrativo nº 012/2017 / Dispensa de Chama-
mento Público.
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 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Lar São Vicente de Paulo, para prorrogação da 
vigência do Termo e revisão do Plano de Trabalho anexo do 
Termo de Colaboração, considerando o aperfeiçoamento do 
serviço e o melhor atendimento aos usuários. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas 
e suas Famílias em Centro – Dia, objetivando a oferta de 
atendimento especializado de proteção social especial de 
média complexidade a pessoas idosas, com vistas a promo-
ver autonomia, inclusão social e a melhoria na qualidade de 
vida das pessoas idosas, seus cuidadores e suas famílias, 
no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema 
Único da Assistência Social do Município, conforme Plano de 
Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 782.096,94 (Setecentos e 
oitenta e dois mil, noventa e seis reais e noventa e quatro 
centavos), sendo até R$ 759.035,50 (setecentos e cinquenta 
e nove mil, trinta e cinco reais e cinquenta centavos) com 
recurso Municipal e R$ 23.061,44 (vinte e três mil, sessen-
ta e um reais e quarenta e quatro centavos) com recurso 
Estadual, conforme previsto nos Cronogramas de Desembol-
so e Planos de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho 
aprovado, bem como estimativa de impacto orçamentário-fi -
nanceiro e declaração do ordenador de despesas, anexos do 
processo.
VIGÊNCIA: 1º de julho de 2021 até 31 de outubro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni- CRESS nº 
31.943- Secretária M. de Assistência Social
Victorio Raphael Vidotto - Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

Processo Administrativo nº 005 /2018 / Edital de Chamamen-
to Público nº 002/2018 - CMDI
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO CONJUN-
TO SEMAS/CMDI Nº 02/2019.
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. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017, torna publico o extrato do Termo aditivo ao Termo 
de Fomento que entre si celebram o município de São José 
do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso – CMDI e a Associação das Damas de Caridade, para 
prorrogação da vigência visando a continuidade das ações, 
bem como ajustes no Plano de Trabalho parte integrante 
do ajuste, para adequação das ações visando melhorias no 
atendimento prestado aos usuários.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do Projeto: Trilhando a Longevidade Ativa para atendimento 
a idosos, objetivando resgatar e valorizar o papel social do 
idoso, seus saberes, experiência e vivências, através da 
oferta de ofi cinas, encontros e atividades que favoreçam 
concretamente sua participação social, o envelhecimento 
saudável e a valorização do idoso, a partir dos conceitos 
básicos do “Envelhecimento Ativo”, no âmbito da Rede de 
Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
Valor do aditivo: R$ 570.420,85 (quinhentos e setenta mil, 
quatrocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI, 
conforme previsto nos Cronogramas de Desembolso e Pla-
nos de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho aprova-
do, bem como estimativa de impacto orçamentário-fi nanceiro 
e declaração do ordenador de despesas, anexos do proces-
so.
Vigência: 1º de julho de 2.021 a 31 de dezembro de 2.022.
Data da assinatura: 30 de junho de 2021.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social
Maria do Carmo Liria Andreu Gardin - Presidente do Conse-
lho M. dos Direitos do Idoso-CMDI  
Ricardo Augusto Diogo Sanches - Presidente da Associação 
das Damas de Caridade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
02/2018.
Processo Administrativo nº 015/2017 - Dispensa de Chama-
mento Público 
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 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram, o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Instituto Lar Esperança, para prorrogação da vi-
gência do Termo, bem como a revisão do Plano de Trabalho, 
anexo do Termo de Colaboração, considerando o aperfeiçoa-
mento do serviço e o melhor atendimento aos usuários.
OBJETO DO TERMO: O Termo de Colaboração tem por ob-
jeto a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral 
e cuidados para promoção e preservação da saúde física e 
emocional dos idosos, garantindo seus direitos no âmbito da 
Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assis-

tência Social do Município, conforme plano de trabalho que 
integra o presente ajuste.
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 533.270,58 (Quinhentos e 
trinta e três mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e oito 
centavos) sendo: R$ 444.841,78 (Quatrocentos e quarenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e oito 
centavos) com recurso municipal e R$ 88.428,80 (Oitenta e 
oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), 
com recursos estadual, conforme previsto no Cronograma 
de Desembolso e Plano de Aplicação, constantes no Plano 
de Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto or-
çamentário-fi nanceiro e declaração do ordenador de despe-
sas, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de julho de 2021 a 31 de outu-
bro de 2022.
DATA DA ASSINATURA:  30 de junho de 2021.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social
Alexandre Kopti Tranjan – Conselheiro Consultivo Diretor - 
Instituto Lar Esperança.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
14/2017.
Processo Administrativo nº 013/2017 - Dispensa de chama-
mento público.
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 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Lar São Vicente de Paulo, para prorrogação da 
vigência.
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do Ser-
viço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que 
objetiva proporcionar proteção integral e cuidados provisó-
rios e, excepcionalmente de longa permanência para idosos 
que não dispõem de condições para permanecer com a 
família, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - 
Sistema Único da Assistência Social do Município, conforme 
Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 1.333.390,18 (Um milhão, 
trezentos e trinta e três mil, trezentos e noventa reais e 
dezoito centavos), sendo R$1.112.318,18 (Um milhão, cento 
e doze mil, trezentos e dezoito reais e dezoito centavos) com 
recurso de origem municipal e R$ 221.072,00 (Duzentos e 
vinte e um mil e setenta e dois reais)  com recurso de origem 
estadual, conforme previsto nos Cronogramas de Desembol-
so e Planos de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho 
aprovado, bem como estimativa de impacto orçamentário-fi -
nanceiro e declaração do ordenador de despesas, anexos do 
processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 01 de julho de 2021 a 31 de outu-
bro de 2022.
DATA DA ASSINATURA:    30 de junho de 2021.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social
Victorio Raphael Vidotto - Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo de São José do Rio Preto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
08/2017
Processo Administrativo nº 011/2017 - Inexigibilidade de 
chamamento público.
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 Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Car-
diopatia – AMICC para prorrogação do prazo de vigência do 
Termo de Colaboração nº 08/2017 e ainda revisão do plano 
de trabalho anexo do termo, considerando o melhor atendi-
mento aos usuários. 
Objeto: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
Provisório para adultos e famílias que se encontram em 
transito, sem condições de autossustento, fora da localidade 
de residência, para tratamento de saúde de crianças e ado-
lescentes portadores de câncer ou cardiopatias na cidade 
de São José do Rio Preto objetivando ofertar aos usuários e 
seus familiares, acolhimento provisório em ambiente prote-
gido, com privacidade e padrões de qualidade, bem como 
atenção e acompanhamento socioassistencial no âmbito da 
Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assis-
tência Social do Município. 
Valor: Até R$ 76.251,00 (setenta e seis mil, duzentos e cin-
quenta e um reais)
Vigência do aditivo: 1º de julho de 2021 até 28 de fevereiro 
de 2022.
Data da assinatura: 30 de junho de 2021.
Helena Cristina Rozales Da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social.
Doraci Sônia de Moraes Vinha – Presidente - Associação 
dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia - AMICC. 

COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
PREGÃO ELETRÔNICO: 451/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 13686/2020
CONTRATO: Ata nº 0049/21
Notifi camos a empresa Simone Amadeu da Silva - ME para 
que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação 
deste, proceda com a entrega total dos materiais objeto do 
empenho nº 3241/2021. Outrossim, concedo o prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da publicação, para a empresa, 
em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais, tendo em vista a possibilidade 
de, não sendo regularizadas as pendências, fi car a empre-
sa sujeita às penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Publique-se. 
Engº Amaury Hernandes - Secretário Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança.



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO 

ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 178/2003. O 
REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA 
DE DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A 

DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCO
LO 

1. ANA LUCIA TORRES GUIMARAES 147.871/0 2021-
136178 

2. ANTONIO MARCOS GRANDIZOLLI 148.021/0 2021-
138116 

3. ARLINDO CAMBAUVA JUNIOR 114.839/0 2021-91115 

4. CALIAN COMERCIAL RIO PRETO EIRELI 133.675/0 2021-
137655 

5. CIDEMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 310.588/0 2021-

137513 
6. CLAYSON CIDMAR DA SILVA SANTOS 
35162372870 375.704/0 2021-

114008 

7. FAUSTO ANDRE PRIOTO 356.996/0 2021-
137578 

8. FLEURY S/A 346.417/0 2021-
152548 

9. GENIVALDO JORGE DA SILVA  144.886/0 2021-
136051 

10. HELIO M MOREIRA ME  304.761/0 2021-82864 

11. JOAO PEREIRA DE LIMA 112.320/0 2021-
136259 

12. JOSÉ DO SANTOS PENARIOL 147.791/0 2021-
134273 

13. JOSE RICARDO WARICK 130.274/0 2021-
113496 

14. LINDOLPHO NICOLETE 145.014/0 2021-
136089 

15. LUCAS DA SILVA BRITO 37688779812 356.784/0 2021-
152944 

16. LUIZ AUGUSTO DE MOURA 16978743801 319.407/0 2021-
153019 

17. M L SANTANA SERRALHERIA ME 314.226/0 2021-99141 
 

 

18. MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 112.320/0 2021-
123969 

19. VICTOR NOGUEIRA FRANZ MOREIRA 
39336799827 148.110/0 2021-

117719 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 01 DE JULHO DE 2021.    

MARCO AURÉLIO BELETANI DE CARVALHO 
Chefe - Departamento de Tributos Mobiliários 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - 

AUTÔNOMOS 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA 
DE DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO 
CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCO
LO 

1. ISABELLA REIS DE CAMARGO 346799
0 

415421152
64 

2. MAXSUEL RAFAEL DA SILVA 367222
0 

415421153
83 

3. DIRCE LOPES PONTES 133728
0 

415421154
73 

4. BRUNO DIEGO DA CRUZ 331430
0 

415421155
02 

5. DANIEL ALEX PASQUALOTTO 364978
0 

415421156
38 

6. FERNANDO MARIO FERNANDEZ FONTALVO 307584
0 

415421145
42 

7. LUCAS SILVERIO DE SOUZA 365765
0 

415421157
78 

8. CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA 127305
0 

415421158
49 

9. WAGNER ALBERTO MALAGUTTI 127920
0 

415421159
10 

10. HEITOR JACINTO GUIMARAES FILHO 319605
0 

415421159
56 

11. MARIA HELENA ANDRADE 122532
0 

415421160
64 

12. PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 365848
0 

415421161
71 

13. ADRIANE PEREIRA 377660 415421161

 

 

0 04 
14. CLAUDIO APARECIDO MARTINS ALAMINOS 127312

0 
415421162

39 
15. MARIA CRISTINA VOLPE RICO 373312

0 
415421163

92 
16. MARA RÚBIA SANTOS 338313

0 
415421164

78 
17. ANNELISE KLETTENBERG PORTO 368295

0 
415421167

49 
18. ILDO TUKAMOTO 132226

0 
415421168

91 
19. MARCELO MAGOTA 367510

0 
415421168

94 
20. ROSELI IKEGAMI DA SILVA SUZUKI 318303

0 
415421169

12 
21. ADRIANO CANHIZARES CACERES 368993

0 
415421127

55 
22. MATEUS PERINI CAETANO 369110

0 
415421173

72 
23. MARTINHO LOPES GATO 351789

0 
415421177

76 
24. ANTONIO HUMBERTO BRANDALESE 194660 415421178

97 
25. ALESSANDRO PROCOPIO PINHEIRO 312696

0 
415421179

94 
26. FERNANDO DO NASCIMENTO TRINDADE 330675

0 
415421181

32 
27. ELIANA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA 105355

0 
415421181

47 
28. SARA DOMINGUES MARQUES 380016

0 
415421124

19 
29. GUILHERME FERNANDO ALVES 380739

0 
415421132

13 

 

 

30. CAROLINE COTRIM BORGES 345168
0 

415421174
72 

31. ONOFRA APARECIDA BUENO GOULART 132154
0 

415421175
30 

32. PAULO EDUARDO DE LIMA 382100
0 

415421174
31 

São José do Rio Preto, 01 DE JULHO DE 2021.   
 MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO 
 Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 25/2021 – SME 
  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca  02 (dois) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 05 de 
junho de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência. 

Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão 
o prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade com o item 15.12 do 
Edital Normativo 02/2019, contados a partir da publicação desta, 
devendo, para tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. 
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro)      
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 
Class. Nome 

32º JONAS JUNIOR SOARES DA SILVA SOUZA 
33º LUCIMARA DIAS DOS SANTOS 

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
 

 

Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho; 

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 

 

 

16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 

17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 
20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
O atendimento para entrega da documentação para contratação será 

feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.   
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº25/2021 – SME     Publicado em 02/07/2021      Término 
14/07/2021                                      

          
São José do Rio Preto, 01 de julho de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021-SMC 

                     
O Município de São José do Rio Preto, por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
com amparo na Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, Decreto Municipal 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017 e suas alterações, e Lei nº 
12.845 de 11/10/2017 (institui o Plano 
Plurianual do Município para o período de 
2018 a 2021), torna público o presente Edital 
de Chamamento Público visando à seleção 
de Organização da Sociedade Civil - OSC 
interessada em celebrar Termo de 
Colaboração que tenha por objeto a 
prestação de serviço técnico especializado 
de coordenação pedagógica-artística, 
administrativa e de docência de cursos livres, 
oficinas e laboratórios nos Núcleos 
Municipais de Artes e Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

1-        PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1 A finalidade do presente Edital de Chamamento Público é a seleção de 

proposta para a celebração de parceria com o município de São José do 
Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, formalizando 
Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à 
organização da sociedade civil (OSC), conforme condições 
estabelecidas neste Edital. 

1.2   O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, pelo Decreto Municipal 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e 
suas alterações e pelos demais normativos aplicáveis, além das 
condições previstas neste Edital. 

1.3 Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de 
classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do 
Termo de Colaboração. 

2 -       OBJETO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CHAMAMENTO 
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2.1  O presente Edital de Chamamento Público terá por objeto a celebração 
de Termo de Colaboração para concessão de apoio à Administração 
Pública Municipal na execução de prestação de serviço técnico 
especializado de coordenação pedagógica-artística, administrativa e de 
docência de cursos livres, oficinas e laboratórios nos Núcleos 
Municipais de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. 

2.2 Objetivos específicos da parceria: 
2.2.1 Planejar e executar a programação de aulas descrita nos itens 9 e 10 do 

Anexo I deste Chamamento Público; 
2.2.2 Coordenar as atividades administrativas, financeiras e pedagógicas 

relacionadas ao Termo de Colaboração; 
2.2.3 Programar, por meio de organização de currículos, programas e ações 

docentes para a formação específica nas diferentes linguagens artísticas 
em nível básico, intermediário e avançado; 

2.2.4 Organizar formas de atualização específica e geral aos profissionais 
das diversas áreas que compõem o corpo docente; 

2.2.5 Realizar a seleção e contratação dos docentes; 
2.2.6 Controlar a folha de pagamento dos docentes e equipe administrativa-

pedagógica; 
2.2.7 Preparar relatório financeiro dos recursos empregados nas atividades 
dos Núcleos Municipais de Artes e Cultura; 
2.2.8 Produzir relatórios mensais para fins de conferência e supervisão de 

medições de frequência, desempenho dos profissionais e alunos e 
outros indicativos. 
 

3 -       PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
3.1 Poderão participar deste Edital de Chamamento Público as organizações 

da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo 
art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com 
redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 

3.1.1 entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não 
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva; 

3.2  Para participar deste Chamamento Público, a OSC deverá cumprir as 
seguintes exigências: 

3.2.1  declarar, conforme modelo constante no Anexo III – Termo 
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de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as 
disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se 
responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante o processo de seleção; 

3.2.2 apresentar cópia do estatuto da entidade para comprovação da sua 
vinculação à diretoria, e apresentar procuração devidamente registrada, 
se for o caso, que designe o representante a participar da fase de 
abertura das propostas, representando a entidade. 

3.2.3   Não será permitida a atuação em rede com outras organizações. 
   
4 -       REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO 

DO TERMO DE    .....COLABORAÇÃO 
4.1 Para a celebração do Termo de Colaboração, a OSC deverá atender aos 

seguintes   requisitos: 
4.1.1 ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de 

atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como 
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, 
inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão 
dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades 
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.2 ser regida por normas de organização interna que prevejam 
expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 
33,caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 
33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.3 ser regida por normas de organização interna que prevejam, 
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais 
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 
33,caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.4 possuir, no momento da apresentação do Plano de Trabalho, no mínimo 
1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, 
inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.5 possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante, a ser comprovada na forma do art. 
33, § 1º do inciso VII, do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 
alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014); 



B-7Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021
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4.1.6 possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 
do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, 
alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da 
parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da 
OSC, conforme Anexo VI – Declaração sobre Instalações e Condições 
Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia 
instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a 
realização de serviços de adequação de espaço físico para o 
cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e 
§5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.7 deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto 
da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Não será 
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo 
admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e 
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço 
físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.8 apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, de acordo com a Lei nº 
13.019, de 2014; 

4.1.9 apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de 
registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, 
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por 
junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.10  apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem 
como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 
estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número 
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo 
VII – Declaração do Art. 33, §1º, IV do Decreto nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 
2017, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e 
VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

4.1.11  comprovar que funciona no endereço declarado pela 
entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de 
consumo de água ou energia elétrica ou ainda, contrato de locação (art. 
34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014; 

4.1.12  atender às exigências previstas na legislação específica, na 
hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, 
alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014);  

4.1.13  comprovar a inscrição nos conselhos municipais das áreas 
correspondentes de atuação, quando for o caso. 
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4.2      Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a OSC que: 
4.2.1 não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 

4.2.2 esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

4.2.3 tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 
e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 
13.019, de 2014, e art. 33, §1º, inciso IX, do Decreto nº 17.708 de 2017); 

4.2.4 tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 
(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a 
rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for 
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação 
das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo(art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

4.2.5 tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, com declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, com a sanção prevista no inciso 
II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no 
inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 

4.2.6 tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da 
Lei nº 13.019, de 2014);  

4.3  ou tenha entre seus dirigentes, pessoa: 
4.3.1  cujas contas relativas a parcerias tenham sido 

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 
(oito) anos; 

4.3.2  que tenha sido julgada responsável por falta grave e 
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitação;  

4.3.3 que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, 
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 
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da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992(art. 39, caput, inciso VII, da Lei 
nº 13.019, de 2014). 

4.4 Não são considerados membros de Poder os integrantes de Conselhos 
de direitos e de políticas públicas. 

 
5.        COMISSÃO DE SELEÇÃO 
5.1  A Comissão de Seleção será composta por 04 (quatro) servidores da 

Secretaria Municipal de Cultura e 01 (um) servidor da Diretoria de 
Compras, Setor de Licitações, com qualificação técnica comprovada, 
nomeados pelo Secretário de Cultura e publicada no Diário Oficial do 
Município, e terá atribuições de receber, avaliar e classificar as 
inscrições, bem como julgar os recursos interpostos. 

5.2 Será impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos 
últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma 
das organizações da sociedade civil participantes deste Chamamento 
Público. 

5.3 Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o item 5.2., 
deve o membro da Comissão de Seleção ser imediatamente afastado, 
sendo substituído por outro que possua qualificação técnica equivalente. 

5.4 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências 
para verificar a autenticidade das informações e documentos 
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 
6.        DA FASE DE SELEÇÃO 
6.1      A fase de seleção observará as etapas contidas na Tabela 01. 

Tabela 01 - Etapas da fase de seleção 
ETAP

A 
DESCRIÇÃO DA ETAPA Data/Horári

o 
1 Publicação do Edital de Chamamento 

Público 
17/06/2021 

 
2 

Período para envio das propostas pelas 
OSCs para Secretaria Municipal de Cultura: 
Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 4º 
andar, (Prédio da Biblioteca Municipal) 
Centro - São José do Rio Preto/SP. 

 
17/06 a 

16/07/2021 

 
3 

Abertura das propostas em sessão pública, 
no endereço: Secretaria Municipal de 
Cultura: Praça Jornalista Leonardo Gomes, 
nº 01, 1º andar, (Auditório), Centro - São 

 
19/07/2021,  

às 9h30 
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José do Rio Preto/SP. 
 

4 
 
Análise dos Planos de Trabalho. 

20 e 
21/07/2021 

 
5 

 
Divulgação do resultado preliminar 

 
22/07/2021 

 
6 

 
Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar 

22 a 
28/07/2021 

 
7 

Análise dos recursos contra o resultado 
preliminar pela Comissão de Seleção. 

 
29/07/2021 

 
8 

Homologação e publicação do resultado 
definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver) 

 
30/07/2021 

 
6.2  Na contagem dos prazos descritos neste Edital de Chamamento Público, 

aplicar-se-á a seguinte regra: exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil 
no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do processo 
de seleção. 

6.3      Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 
6.3.1 O presente Edital será divulgado no Portal da Prefeitura de São José do 

Rio Preto disponível no Portal da Transparência, por meio do endereço 
eletrônico www.riopreto.sp.gov.br, com prazo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação das propostas, contado da data de publicação do presente 
Edital. 

6.4       Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 
6.4.1 As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser 

encaminhadas em envelope lacrado, via postal (SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento), tendo como validade de data, o 
carimbo dos Correios com a data da postagem; ou pessoalmente, 
dirigida à Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 
02/2021-SMC, na Secretaria Municipal de Cultura, no seguinte endereço: 
Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 4º andar, CEP 15061-005, São 
José do Rio Preto/SP, de 14/06 a 14/07/2021, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
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À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  

 
A/C COMISSÃO DE SELEÇÃO 

                           
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL Nº 02/2021-SMC 

 
     Nome da Instituição: 
      CNPJ: 
      Endereço da Instituição: 
      Email da Instituição: 
      Telefone da Instituição: 
      Responsável pelo envio da proposta: 

6.4.2 O envelope com a proposta do Plano de Trabalho deverá estar lacrado e 
identificado com uma etiqueta no modelo abaixo: 

 
 

6.4.3 A proposta enviada, em uma única via impressa, deverá ter todas as 
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada 
pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser 
entregue uma cópia em versão digital (pen drive) da proposta. 

6.4.4 As mídias contendo a versão digital da proposta serão anexadas ao 
processo do Chamamento Público e não serão devolvidas. 

6.4.5 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra 
será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou 
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela 
Administração Pública Municipal. 

6.4.6 Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a 
apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada 
apenas a última proposta enviada para análise. 

6.5  Observado o disposto no item 6.4.1 deste Edital, as propostas deverão 
conter, no mínimo, as seguintes informações: 

6.5.1 O Plano de Trabalho deverá conter os seguintes elementos: 
I - a descrição do objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo com a    atividade ou o projeto e com as metas a serem 
atingidas; 
II - a descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou 
projetos a serem executados; 
III - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem 
realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos 
pela parceria; 
IV - a forma de execução das atividades ou dos projetos e de 
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cumprimento das metas a eles atreladas; 
V - a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas. 
 

7.        Etapa 3: Etapa competitiva de abertura das propostas. 
7.1 Na data de 15/07/2021, às 9h30, no auditório do Centro Cultural Daud 

Jorge Simão, situada à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 1º 
andar, Centro, São José do Rio Preto/SP (Prédio da Biblioteca 
Municipal), em sessão pública dar-se-á o credenciamento e abertura das 
propostas. 

7.1.1 As propostas deverão conter, além das informações descritas no art. 17 
do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e alterações, 
informações que atendam aos critérios de julgamento estabelecidos na 
Tabela 02 deste Edital, observado o descrito  no Anexo I – Termo de 
Referência. 

7.2      Critérios de avaliação utilizados pela Comissão de Seleção. 
7.2.1 Os Planos de Trabalho contido nas propostas serão classificados em 

ordem crescente 
de pontuação. 

7.2.2 A avaliação individualizada e a pontuação serão realizadas com base 
nos critérios  
de julgamento apresentados na Tabela 02: 

Tabela 02 - Critérios de Pontuação 
 

Critérios de Pontuação 
 

Critério 
Ite
m 

 
Nota 

Pontuação 
Máxima 

 
 
1) Adequação 

 
a. 

Consonância do objetivo com 
o diagnóstico apresentado. 

 
0 a 5 
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b. 

 
Clareza no detalhamento do 
serviço. 

 
0 a 5 

 
 
 
2) Consistência 

 
a. 

Estratégias metodológicas 
compatíveis com o alcance 
dos objetivos do serviço. 

 
0 a 5 
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b. 

Clareza e adequação dos 
processos de avaliação que 
serão utilizados durante a 
execução do serviço. 

 
0 a 5 

 
3) Articulação 

 
a. 

Demonstração da 
capacidade de articulação 

 
0 a 5 

 
5 
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do serviço com as políticas 
públicas. 

 
4) Currículos 

 
a. 

Comprovação de 
experiência. Análise dos 
currículos da OSC, da 
Coordenação Pedagógica-
Artística, Coordenação 
Administrativa-Financeira e 
da(o) Assistente Técnica(o). 

 
0 a 5 

 
5 

 
5) Valor 

 
a. 

O valor global da proposta 
deverá ser compatível e 
suficiente para execução do 
objeto. 

 
0 a 5 

 
5 

Total 35 
7.3  Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco) 

para cada item, e a nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos 
em cada um dos itens, sendo a pontuação máxima de 35 (trinta e cinco) 
pontos. 

7.4  Será desclassificado o Plano de Trabalho que: 
7.4.1 apresentar nota final igual ou inferior a 17 (dezessete) pontos; 
7.4.2 obtiver nota 0 (zero) no quesito Adequação. 
7.4.3 Os casos de empate serão analisados e desempatados de acordo com 

os critérios abaixo, na seguinte ordem: 
7.4.4   maior nota no item de adequação; 
7.4.2   maior nota no item de consistência; 
7.4.3   maior nota no item de currículos 
7.4.4   maior nota no item de valor 
7.4.5   maior nota no item de articulação; 
7.4.6 maior tempo de abertura no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ de sua   matriz. 
7.5  Por meio do Plano de Trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o 

detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de 
seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação, em especial 
o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014; observados os Anexos I – Termo de 
Referência para Termo de Colaboração. 

7.6 A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso III do item 6.5.1. 
deste Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da 
compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 
mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, 
podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações 
profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços 
vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao 
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público.  
7.7 A previsão de receitas e despesas de que trata o artigo 17, inciso III do 

Decreto nº 17.708 e suas alterações, não será objeto de pontuação e 
classificação, mas serão rejeitadas aquelas despesas que não possuam 
nexo de causalidade, conformidade com o objeto da parceria e o 
cumprimento das normas pertinentes. 

7.8 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a 
mais adequada ao valor de referência constante do Chamamento 
Público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção 
entre o critério Adequação e os resultados previstos em relação ao valor 
proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

8.        Etapa 4: Análise do Plano de Tabalho. 
8.1      Esta etapa engloba a análise do Plano de Trabalho. 
8.2  A Administração Pública Municipal examinará o Plano de Trabalho 

apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC 
imediatamente melhor classificada. 

8.3  Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com 
as informações já apresentadas na proposta encaminhada pela OSC, 
observados os termos e as condições constantes neste Edital e seus 
anexos.  

8.4 Para tanto, a Administração Pública Municipal poderá solicitar a 
realização de ajustes no Plano de Trabalho, nos termos da alínea “a” do 
inciso I do art. 48 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e 
suas alterações. 

9.        Etapa 5: Divulgação do resultado preliminar. 
9.1 A Administração Pública divulgará o resultado preliminar do processo de 

seleção na forma prevista no artigo 31 do Decreto nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017 e suas alterações, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) 
dias corridos para recurso. 

10.      Etapa 6: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 
10.1  Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do 

processo de seleção. 
10.2 Nos termos do art. 31 e Parágrafo único do Decreto nº 17.708, de 07 de 

fevereiro de 2017 e suas alterações, os participantes que desejarem 
recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso 
administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 
publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de 
preclusão. Não será reconhecido recurso interposto fora do prazo. 

10.3 Os recursos, a serem apresentados por meio físico, poderão ser 
entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento) ou pessoalmente para a Comissão de Seleção do Edital 
de Chamamento Público nº 02/2021-SMC, na Secretaria Municipal de 
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Cultura, no seguinte endereço: Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 
4º andar, CEP 15061-005, São José do Rio Preto/SP, de segunda a 
sexta feira, das 9h Às 12h e das 14h {às 17h. 

10.4 Caso o recorrente opte por encaminhar seu recurso via postal, 
considerar-se-á a data de recebimento na Secretaria para aferição da 
tempestividade. 

10.5 É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via 
eletrônica, arcando somente com os devidos custos. 

10.6 Interposto recurso, a Comissão de Seleção publicará no Portal da 
Prefeitura de São José do Rio Preto, www.riopreto.sp.gov.br,  para que 
os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) 
dias corridos, contado da data da publicação, observado o disposto no 
item 10.2 deste Edital. 

11.    Etapa 7: Análise dos recursos contra o resultado preliminar pela 
Comissão de     ............Seleção 
11.1 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua 

decisão, ou, encaminhar o recurso ao Secretário Municipal de Cultura, 
com as informações necessárias à decisão final. 

11.2 A decisão final do recurso, devidamente motivada, será publicada no 
Portal da Prefeitura de São José do Rio Preto, www.riopreto.sp.gov.br e 
no Diário Oficial do Município.  

11.3 A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 
integrante do ato decisório.  

11.4     Não caberá novo recurso contra esta decisão. 
11.5 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
12. Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase 

de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se 
houver) 

12.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 
interposição de recurso, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
deverá homologar e divulgar as decisões recursais proferidas e o 
resultado definitivo do processo de seleção no Portal da Prefeitura de 
São José do Rio Preto, www.riopreto.sp.gov.br e no Diário Oficial do 
Município, de acordo com o art. 31 do Decreto nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017 e suas alterações. 

12.2 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria, 
de acordo com o art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 32 § 2º do 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações. 



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021
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12.3 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 
entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que 
atendidas todas  as exigências deste Edital, a Administração Pública 
poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para 
iniciar o processo de celebração. 

 
13.      DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
13.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas da Tabela 03, até à 

assinatura do instrumento de parceria: 
 Tabela 03 – Resumo das etapas da fase de celebração 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO DA ETAPA 

 
1 

Convocação da OSC selecionada para apresentação da 
documentação de comprovação do atendimento dos requisitos para 
celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

3 Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação, se 
necessário. 

4 Parecer da Secretaria Municipal de Cultura e da Procuradoria Geral 
do Município, e convocação para assinatura do Termo de 
Colaboração. 

5 Publicação do extrato do Termo de Colaboração, no Diário Oficial 
do 
Município. 

 
13.2 Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação das 

outras 2 cópias do Plano de Trabalho e comprovação do 
atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 
não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

13.3 Para a celebração da parceria, a Administração Pública Municipal 
convocará a OSC selecionada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
a partir da convocação, apresentar as 02 outras cópias do Plano de 
Trabalho, sendo que, uma delas será parte integrante do Termo de 
Colaboração e a outra cópia será encaminhada ao Departamento de 
Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, e a 
documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais 
(arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art. 33 do 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações). 
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13.4 Além da apresentação das 02 cópias do Plano de Trabalho, a OSC 
selecionada, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias corridos, deverá 
comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput 
do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do 
caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de 
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida 
Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 

I - certidão de existência jurídica expedida pelo Cartório de Registro 
Civil ou cópia do Estatuto registrado e de eventuais alterações, em 
conformidade com as exigências previstas no art. 34 da Lei Federal 
nº 13.019/2014 e alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

 II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no 
mínimo, 03 (três) anos com cadastro ativo; 

 III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da 
parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, 01 
(um) ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser 
admitidos, sem prejuízo de outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades 
da Administração Pública, organismos internacionais, 
empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações 
desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 
conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela; 

d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam 
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, 
empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica 
no desenvolvimento de atividades ou serviços relacionados 
ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas 
por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 
empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela 
OSC; 

IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União e de regularidade junto a Previdência Social (CND 
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do INSS); 
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - CRF/FGTS; 
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
VII - Certidão de Regularidade de Débitos Estaduais ou declaração de 
que a OSC não possui inscrição estadual; 
VIII - Certidão de Débitos de Tributos Municipais, ressalvados os casos 
previstos em legislação específica; 
IX - Cadastro Mobiliário Municipal (licença de funcionamento na 
prefeitura, DECA municipal); 
X - Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 
XI - Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela 
declarado, podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo 
as referentes à telefonia móvel; 
XII - Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de 
instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a 
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme 
Anexo VI – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
XIII - Cópia dos dois últimos balanços contábeis, devidamente assinados 
pelo Contador, Presidente e Tesoureiro da entidade; 
XIV - Certidão de regularidade de contas da entidade junto ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo-TCESP, nos últimos 08 (oito) anos; 
XV - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
XVI - Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o 
estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número 
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme Anexo 
VII – Declaração do Art. 33 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e 
Relação dos Dirigentes da Entidade; 
XVII - Cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do presidente da 
instituição e preenchimento do Anexo 11 do TCESP, informando telefone 
residencial, celular e e-mail do presidente; 
XVIII - Declaração do representante legal da OSC com informação de 
que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das 
vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais 
deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo V – 
Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
XIX - Declaração, sob as penas da lei, de que a OSC não está impedida 
de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, 
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portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal 
nº 13.019/2014 e alterações; 
XX - Declaração, emitida pelos dirigentes da OSC, informando que 
nenhum dos dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, sendo considerados: 

I - membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo 
(Prefeito), Vice Prefeito e Secretários Municipais; 
II - membros do Poder Legislativo: Vereadores; 
III - membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores) 

XXI - Comprovante de inscrição nos Conselhos Municipais das áreas 
correspondentes de atuação, quando for o caso; 
XXII - Comprovante de abertura de conta bancária específica para  a 
parceria. 

13.5    Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeitos de 
negativa. 
13.6  As 02 (duas) cópias do Plano de Trabalho e os documentos 

comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta etapa 
serão apresentados pela OSC selecionada, devendo tais documentos 
ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no item 6.4.1 
deste Edital. 

14.  Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para 
celebração da parceria e de que não incorra nos impedimentos 
(vedações) legais. 

14.1 Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela Administração 
Pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a 
celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e 
cumprimento de demais exigências descritas na etapa anterior. Esta 
Etapa 2 engloba, ainda, a análise do Plano de Trabalho. 

14.2 A Administração Pública Municipal poderá solicitar a realização de 
ajustes no Plano de Trabalho conforme o interesse público exigir para 
melhor execução do objeto da parceria, nos termos da alínea “a” do 
inciso I do art. 48 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e 
suas alterações, e na forma dos itens 15.1 e 15.2 deste Edital. 

14.3 Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a 
OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da 
fase de celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida 
Lei, aquela imediatamente melhor classificada poderá ser convidada a 
aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela 
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apresentada. 
14.4 Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a 

OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma 
da Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à 
verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento 
poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de 
classificação. 

 
15. Etapa 3: Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 
15.1 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 

constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do 
fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de não celebração da parceria (§4º do art. 33 do Decreto 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, 
de 23 de fevereiro de 2017). 

15.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no Plano de Trabalho 
enviado pela OSC, a Administração Pública solicitará a realização de 
ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de recebimento da solicitação apresentada. 

 
16. Etapa 4: Parecer de órgão técnico, parecer de órgão jurídico e 

assinatura do Termo de Colaboração. 
16.1 A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 

providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do 
Plano de Trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade 
pública municipal, a emissão de parecer jurídico de competência da 
Procuradoria Geral do Município, as designações do gestor da parceria e 
da Comissão de Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para 
execução da parceria. 

16.2    A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração 
da parceria. 
16.3 No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 

da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC 
fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa 
prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao 
cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração. 

16.4 A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no 
quadro de dirigentes, quando houver. 

17. Etapa 5: Publicação do extrato do Termo de Colaboração no 
Diário Oficial do Município. 

17.1 O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a 
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publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da 
Administração Pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 

 
18. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA 
18.1 O prazo para execução do objeto da parceria será de 16 (dezesseis) 

meses, contados da assinatura do Termo de Colaboração (art. 17, inciso 
VI do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 
Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017). 

 
19. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 

REALIZAÇÃO DO OBJETO. 
19.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas 

ao presente Edital são provenientes da funcional programática: 
15.001.13.392.0015.2.001.339039.01.000000; 

19.2 Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este 
Edital são provenientes do orçamento da Secretaria Municipal de 
Cultura; 

19.3 Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício 
financeiro seguinte ao da seleção, o órgão ou a entidade pública 
municipal indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a 
execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 
22, §3º, do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 
Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017). 

19.4 A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à 
cobertura de cada parcela da despesa, a ser transferida pela 
Administração Pública Municipal nos exercícios subsequentes, será 
realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio 
de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício 
em que a despesa estiver consignada (art. 48, §1º, inciso II, do Decreto 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 
23 de fevereiro de 2017). 

19.5 O valor total de recursos disponibilizados no exercício de 2021 será de 
R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais). Nos casos das 
parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro 
seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para 
garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos 
exercícios seguintes. 

19.6 O valor de referência para a realização do objeto do Termo de 
Colaboração é de R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil 
reais), conforme disposto no Anexo I – Termo de Referência para 
Colaboração. O exato valor a ser repassado será definido no Termo de 
Colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada. 
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19.7 As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de receitas e 
despesas, que guardará consonância com as metas da parceria, 
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e no art. 52 do 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 
17.723, de 23 de fevereiro de 2017. 

19.8 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral 
efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o 
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto 
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 
2014, e nos arts. 57 e 58 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. É 
recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou 
seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar 
de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

19.9 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de 
seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e 
aprovadas no Plano de Trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 

I - remuneração da equipe encarregada da execução do Plano 
de Trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a 
vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro 
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais e trabalhistas; 
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e 
alimentação nos casos em que a execução do objeto da 
parceria assim o exija; 
III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja 
qual for a proporção em relação ao valor total da parceria 
(aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, 
energia, dentre outros); e 
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação 
de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais. 

19.10 É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à 
parceria, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São José do Rio 
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Preto. 
19.11 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos 

transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração 
Pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 
parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014. 

19.12 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público 
e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência 
administrativas. A seleção de propostas não obriga a Administração 
Pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos 
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro. 

 
20. DOS PRINCÍPIOS E DA VEDAÇÃO À DELEGAÇÃO DA 

EXECUÇÃO DO OBJETO. 
20.1 Para execução do objeto da parceria, mediante a devida aplicação do 

recurso público a ser disponibilizado, conforme cronograma de receitas e 
despesas, deverão ser observados os princípios da impessoalidade, 
moralidade, eficiência, economicidade e ética pública, bem como os 
ditames da Lei nº 13.019/14 alterada pela Lei nº 13.204/15. 

20.2 Será vedada a delegação da execução do objeto da parceria. 
 
21. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 
21.1 A gestão da parceria será realizada por servidor a ser nomeado através 

de portaria a ser publicada pela da Secretaria Municipal de Cultura, o 
qual terá poderes de controle e fiscalização e cujas obrigações serão 
aquelas determinadas pelo artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14. 

21.2 A Comissão de Monitoramento e Avaliação, será composta por 04 
(quatro) servidores a serem nomeados através de portaria a ser 
publicada pela da Secretaria Municipal de Cultura, tendo atribuições de 
analisar e aprovar os relatórios provenientes do monitoramento 
efetuados pela gestora da parceria. 

22. DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO. 
22.1 A prestação de serviços de formação artística de que trata o presente 

Edital será objeto de gestão operacional de caráter público, tendo sua 
execução devidamente monitorada e avaliada pela Administração 
Pública. 

22.2 A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução do 
serviço citado no caput compreendem as seguintes atribuições: 

I - coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo 
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de execução das ações do serviço; 
II - assegurar a oferta dos serviços nos padrões de qualidade 
exigidos pelas normativas nacionais e municipais que 
regulamentam a política cultural; 

22.3 As ações de monitoramento e avaliação da Secretaria Municipal de 
Cultura, compreendem a verificação: 

I – a quantidade de aulas realizadas correspondente às 
metas estabelecidas no Plano de Trabalho; 
II - da permanência da equipe de trabalho de acordo com os 
termos do presente Edital durante todo o período de vigência; 
III - das estratégias metodológicas conforme descritas no 
Plano de Trabalho apresentado. 

22.4   Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de: 
I - análise de dados, coletados através de instrumentos 
específicos, da execução das ações desenvolvidas no 
serviço; 
II - visitas técnicas nos locais de realização das atividades, 
previamente agendadas, ou não; 
III - reuniões de monitoramento, individuais e/ou 
coletivas; 
IV - estratégias de avaliação do serviço junto aos 
usuários. 

22.5 É dever da organização da sociedade civil selecionada, durante toda a 
execução da parceria: 

I - executar as ações em estrita consonância com a 
legislação pertinente, bem como com as diretrizes, objetivos 
e indicativos de estratégias metodológicas específicas, nos 
termos deste Edital ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou 
complementá-lo; 
II - desenvolver as ações seguindo as diretrizes da 
Administração Pública submetendo-se à gestão pública 
operacional do serviço e disponibilizando o atendimento às 
metas referenciadas pela Secretaria Municipal de Cultura; 
III - prestar à Administração Pública, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, todas as informações e 
esclarecimentos necessários durante o processo de 
monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do 
presente; 
IV - promover, no prazo estipulado pela Administração 
Pública, quaisquer adequações apontadas no processo de 
monitoramento, avaliação e gestão operacional; 
V - participar sistematicamente das reuniões de 
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monitoramento, avaliação, gestão operacional e 
capacitações; 
VI - participar de reuniões do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais, fóruns e grupos de trabalho, quando convocada; 
VII - apresentar à Administração Pública, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Cultura, nos prazos e nos moldes 
por ela estabelecidos, os relatórios mensais, quadrimestrais e 
anuais do serviço executado. 

22.6 Sem prejuízo da avaliação discriminada no item antecedente, a 
execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelo 
Conselho Municipal de Políticas Culturais, ao objeto contido no Termo de 
Colaboração, bem como também estará sujeita aos mecanismos de 
controle social previstos na legislação. 

23.     DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. 
23.1 As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade 

civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela Administração 
Pública, deverão observar os princípios da impessoalidade, isonomia, 
economicidade, probidade, da eficiência, publicidade, transparência na 
aplicação dos recursos e da busca permanente de qualidade. 

23.2 A organização da sociedade civil que formalizar Termo de Colaboração 
com a Administração Pública terá que: 
 I - aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da 

parceria estabelecida, assim como eventuais rendimentos, no 
atendimento do objeto do Termo de Colaboração firmado, em 
estrita consonância com o Plano de Aplicação Financeira e 
cronograma de receitas e despesas apresentados; 

 II - não contratar ou remunerar, a qualquer título, pela organização 
da sociedade civil, com os recursos repassados, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
administração pública municipal, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 
linha reta, colateral ou por afinidade; 

 III - manter e movimentar os recursos em uma conta bancária 
específica da parceria, sendo uma conta para cada Termo a ser 
celebrado, em instituição financeira indicada pela Administração 
Pública. 

 
24.      DA AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE NATUREZA 
PERMANENTE. 
24.1 Para fins de cumprimento do disposto nos art.36 e art. 42, X ambos da 

Lei Federal nº 13.019/2014, e do art. 44, inciso I do Decreto nº 
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17.708/2017, alterado pelo Decreto nº 17.723/2017, fica autorizada a 
organização da sociedade civil, adquirir bens e materiais de natureza 
permanente, com recursos municipais. 

24.2 A aquisição deverá guardar consonância com o objeto da parceria, a 
disponibilidade de recurso provisionado, bem como observância do 
princípio da economicidade, considerando-se que no monitoramento 
serão analisadas a pertinência em relação às compras realizadas. 

24.3 Para fins de cumprimento do disposto nos art.36 e art. 42, X ambos da 
Lei Federal nº 13.019/2014, e do art. 44, inciso I do Decreto nº 
17.708/2017, alterado pelo Decreto nº 17.723/2017, os bens 
remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria, serão de 
titularidade da Administração Pública Municipal, visto que são 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por 
meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do 
objeto. 

25.       DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
25.1 A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil 

deverá observar as determinações contidas no Capítulo VI do Decreto nº 
17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 
23 de fevereiro de 2017.  

25.2 Deverá conter também, elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 
período de que trata a prestação de contas. 

25.3 Para fins de prestação de contas quadrimestral, a OSC deverá 
apresentar, no Departamento de Prestação de Contas da Secretaria 
Municipal da Fazenda, nos termos do art. 83 do Decreto nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro 
de 2017, em até 28 (vinte e oito) dias úteis após o encerramento de cada 
quadrimestre do ano civil: 

I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu 
representante legal, que conterá: 

 a) as ações desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto; 

b) a demonstração do alcance das metas referentes ao 
período de que trata a prestação de contas, 
apresentando um comparativo de metas propostas 
com os resultados alcançados; 
c) os documentos de comprovação do cumprimento do 
objeto e realização das ações, como fichas de 
inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros 
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conforme o caso, devendo o eventual cumprimento 
parcial ser devidamente justificado. 
d) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo 
seu representante  legal, demonstrando as receitas e 
as despesas aplicadas no objeto da parceria, inclusive 
dos rendimentos financeiros, nos moldes das 
instruções do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo de São Paulo. 

25.4 A OSC deverá apresentar prestação de contas anual para fins de 
monitoramento do cumprimento das metas e dos resultados previstos no 
Plano de Trabalho. 

25.5 A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 31 de 
janeiro do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos, 
podendo ser solicitada prorrogação de prazo, por até 15 (quinze) dias, 
desde que devidamente justificada.  

25.6 A prestação de contas anual será entregue no Departamento de 
Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do 
art. 87 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 
Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e será composta pelos 
seguintes documentos: 

  I - a serem apresentados pela OSC: 
  a) relatório anual de execução do objeto, contendo as 

informações consolidadas dos relatórios quadrimestrais; 
  b) relatório anual de execução financeira, contendo as 

informações consolidadas dos relatórios quadrimestrais; 
  c) conciliação bancária do mês de dezembro da conta 

corrente específica da parceria, acompanhada dos 
respectivos extratos da conta corrente e da aplicação 
financeira; 

  d) publicação do balanço patrimonial dos exercícios 
encerrado e anterior; 
e) demais demonstrações contábeis e financeiras, 
acompanhadas do balancete analítico acumulado no 
exercício; 
f) certidão expedida pelo Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação 
profissional dos responsáveis por balanços e 
demonstrações contábeis; 
g) na hipótese de aquisição de bens com os recursos 
recebidos, prova do respectivo registro contábil e 
patrimonial; 
h) declaração do representante legal e do conselho fiscal 
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da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da 
regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita 
contabilização; 
i) declaração do representante legal e do conselho fiscal 
da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da realização 
das despesas da parceria em conformidade com os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, motivação e interesse público; 
j) relação dos contratos e respectivos aditamentos 
firmados com a utilização de recursos públicos 
administrados pela OSC para os fins estabelecidos no 
Termo de Colaboração ou de fomento, contendo tipo e 
número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, 
vigência, valor pago no exercício e condições de 
pagamento; 
k) certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e 
conselheiros da OSC, forma de remuneração, período de 
atuação, com destaque para o dirigente responsável pela 
administração dos recursos recebidos à conta do Termo 
de Colaboração; 
l) declaração atualizada acerca da existência ou não no 
quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, 
de membros do Ministério Público ou de dirigente de 
órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou 
por afinidade; 
m) declaração atualizada da ocorrência ou não de 
contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, 
com os recursos repassados, de servidor ou empregado 
público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, bem como seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o 
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

25.7 Nos termos do art. 88 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 
alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a análise da 
prestação de contas anual terá como subsídio o relatório anual de 
execução do objeto, os relatórios de visita in loco, os resultados das 
pesquisas de satisfação e os relatórios técnicos de monitoramento e 
avaliação, homologados pela Comissão, devendo obrigatoriamente 
mencionar, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das 
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ações já executadas: 
   I - as metas e os resultados já alcançados e os seus 

benefícios; e 
   II - os efeitos da parceria, referentes: 
 a) aos impactos econômicos ou sociais; 
 b) ao grau de satisfação do público alvo; e 

c) à possibilidade de sustentabilidade das ações após 
a conclusão do objeto. 

25.8 Nos termos do art. 89 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 
alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a OSC 
deverá apresentar, sem prejuízo da prestação de contas anual, a 
prestação de contas final, após o término da vigência da parceria, por 
meio do Relatório Final de Execução do Objeto e do Relatório Final de 
Execução Financeira. 

25.9 A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a 
emissão do parecer técnico conclusivo do gestor e para a manifestação 
conclusiva da prestação de contas final, que deverá verificar o 
cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos 
resultados previstos no Plano de Trabalho e considerará (art. 90 do 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 
17.723, de 23 de fevereiro de 2017): 

I - o Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela 
OSC, consolidando as informações de todo período da 
parceria; 
II - o Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela 
OSC, consolidando as informações de todo período da 
parceria; 
III - os relatórios de visita técnica in loco; 
IV - os resultados das pesquisas de satisfação; 
V - os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, 
homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

25.10 A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução de 
eventual saldo remanescente da parceria. 

25.11 Conforme determina o art. 92 do Decreto nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 
2017, a OSC deverá apresentar: 

I - o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência da 
parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da OSC; 
II - o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência da 
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parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da OSC; 
III - os documentos de que tratam as alíneas “d, a, n” do 
inciso I do §2º do art. 87 do Decreto nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de 
fevereiro de 2017, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do 
término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 
(quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da 
OSC, acrescido de: 

a) publicação do balanço patrimonial dos 
exercícios anterior e corrente, caso do término da 
vigência do ajuste; 
b) conciliação bancária do último mês de vigência do 
ajuste da conta corrente específica da parceria, 
acompanhada dos respectivos extratos da conta 
corrente e da aplicação financeira; 
c) informação e comprovação da destinação de 
eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos 
ou transformados com recursos recebidos à conta do 
Termo de Colaboração, quando do término da vigência 
do ajuste. 

25.12 Quando o final da vigência da parceria não coincidir com o 
encerramento do ano civil, a OSC deverá apresentar os documentos de 
que trata o inciso I do § 2º do art. 87 deste Decreto, no prazo de até 30 
(trinta) dias, contado do término da vigência do instrumento. 

25.13 Os documentos originais relativos à execução da parceria 
deverão ser mantidos arquivados pela OSC durante o prazo de 10 (dez) 
anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação 
de contas final. 

 
26.      DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL. 
26.1 Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho 

apresentado, da Lei Federal nº 13.019/14 e demais legislações que 
regulamentem a matéria, a Administração Pública poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções: 

  I - advertência; 
 II - suspensão temporária da participação em Chamamento 

Público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades municipais, por prazo não superior a dois anos; 

 III - declaração de inidoneidade para participar de Chamamento 
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Público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no inciso II; 

26.2 As sanções estabelecidas são de competência exclusiva da Secretaria 
Municipal de Cultura, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da 
penalidade. 

26.3 Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da 
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração 
relacionada à execução da parceria. 

26.4 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo 
voltado à apuração da infração. 

 
27. CAUSAS DE RESCISÃO OU DENÚNCIA. 
27.1 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos 

a serem firmados o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e 
condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal nº 
13.019/2014 e Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado 
pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. 

 
28.      CONTRAPARTIDA. 
28.1    Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 
29.      DISPOSIÇÕES FINAIS. 
29.1  O presente Edital será divulgado no Portal da Prefeitura Municipal de São 

José do Rio Preto,www.riopreto.sp.gov.br, e publicado no Diário Oficial 
do Município, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação 
das propostas, contado da data de 

 publicação do Edital. 
29.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias da data-limite para envio das propostas, por 
petição protocolada no endereço informado no subitem 6.4.1 deste Edital.  

29.3 A resposta às impugnações caberá à Secretaria Municipal de Cultura. 
29.4 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação 

deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com 
antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da 
proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 
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cultura@riopreto.sp.gov.br.  
29.5 Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 
29.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no Edital.  
29.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão 

juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

29.8 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos 
pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que 
se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido 
somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o 
princípio da isonomia. 

29.9 A Secretaria Municipal de Cultura resolverá os casos omissos e as 
situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições 
legais e os princípios que regem a Administração Pública. 

29.10 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por 
interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, 
sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza. 

29.11 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do Chamamento Público.  

29.12 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 
das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta 
apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 
apuração do cometimento de eventual crime.  

29.13 Caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do 
instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata 
o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. 

29.14 A Administração Pública não cobrará das entidades concorrentes 
taxa para participar deste Chamamento Público. 

29.15 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e 
quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento 
Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, 
não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 
Administração Pública. 

29.16 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte 
integrante: 

I - Anexo I - Termo de Referência para Colaboração;  
II - Anexo II - Minuta do Termo de Colaboração;  
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III - Anexo III - Termo de Ciência e Notificação; 
                      IV - Anexo IV - Apresentação da proposta e declarações;  
                      V - Anexo V - Declarações; 

VI - Anexo VI - Declaração sobre Instalações e Condições 
Materiais; 

VII - Anexo VII - Declarações do Art. 33, incisos VIII, IX e X do 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 
Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e Relação dos 
Dirigentes da Entidade; 
VIII - Anexo VIII - Declaração sobre contas da OSC; 
IX - Anexo IX - Declaração sobre contas dos dirigentes da OSC;  
X - Anexo X - Dados bancários. 

 
São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal da Cultura 

 
 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2021-SMC 

SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA-ARTÍSTICA, ADMINISTRATIVA E DE DOCÊNCIA DE 
CURSOS LIVRES, OFICINAS E LABORATÓRIOS NOS NÚCLEOS 
MUNICIPAIS DE ARTES E CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA. 
O presente Termo de Referência, da modalidade Termo de Colaboração, tem 
por finalidade firmar parceria por interesse público com organização da 
sociedade civil que atue com coordenação pedagógica-artística, administrativa 
e de docência de cursos livres, oficinas e laboratórios em todos os segmentos 
artísticos. Este Termo de Referência é uma ferramenta que deve ser objeto de 
atenção para a correta elaboração do Plano de Trabalho, sendo essencial na 
condução dos certames e dos instrumentos de gestão. 
1 - MODALIDADE DE INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO PARA A 
PARCERIA. 
Termo de Colaboração – Decreto 17.708 de 07 de fevereiro de 2017 e 
alterações posteriores, Art. 2º, IX – “Termo de Colaboração: instrumento por 
meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração 
Pública Municipal com organizações da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco propostas pela Administração 
Pública que envolva a transferência de recursos financeiros”. 
2 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 



B-10 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021
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O contato com a arte deve ser feito de modo a expandir a visão do mundo, a 
comunicação e a expressão, para levar ao conhecimento de si e do mundo. A 
arte é essencial para a formação da sociedade, ao desenvolver estes 
estímulos que levam ao aumento da autoestima e o pleno exercício da 
cidadania. 
O estudo da arte contribui para a formação ética, intelectual, desenvolve a 
percepção estética dos educandos e provoca estímulos que geram diálogos 
com essa consciência.  
A arte abre caminhos o desenvolvimento cognitivo, exercitando também as 
redes neuronais e suas ativações. 
Para a educação em arte é preciso entender as especificidades das 
linguagens e oferecer conteúdos que possam aprimorar as percepções dos 
participantes, com responsabilidade e profissionalismo. 
Para tanto, a parceria com uma instituição que possa oferecer as condições 
ideais de aprendizado é fator fundamental para o efetivo desenvolvimento de 
políticas públicas para o setor cultural. 
3 - OBJETO DA PARCERIA 
Repasse de recursos financeiros para execução do serviço de Coordenação 
Pedagógica-Artística, Administrativa e de Docência de Cursos Livres, Oficinas 
e Laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura. 
4 - O PÚBLICO ALVO 
Crianças, jovens e adultos. 
5 - META CONVENIADA 
Atender cerca de 2.800 alunos nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura. 
6 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 
O período de execução da parceria será de 21 de agosto de 2021 a 21 de 
dezembro de 2022, podendo ser prorrogado mediante análise técnica da 
Administração Pública, tendo em vista a consecução de finalidade de 
interesse público e recíproco entre as partes. 
7 - OBJETIVO GERAL: 
Selecionar Organização Social para a coordenação pedagógica-artística, 
administrativa e docência para os Núcleos de Arte e Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura de São José do Rio Preto/SP. 
8 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
A Organização Social vencedora do Chamamento Público deverá: 

I - Planejar e executar as aulas nos diferentes segmentos artísticos, 
podendo ser na modalidade on-line, em atendimento aos protocolos 
sanitários determinados pela Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. 
II - Monitorar a integração das linguagens do teatro, artes visuais e 
plásticas, dança, literatura e música; 
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III - Organizar a seleção, inscrição e acompanhamento dos alunos na 
escolha e identificação de habilidades específicas dos interessados; 
IV - Oportunizar, por meio de organização de currículos, programas e 
ações docentes, condições para a formação específica nas diferentes 
linguagens em nível básico, intermediário e avançado; 
V - Organizar formas de atualização específica e geral a profissionais 
das diversas áreas; 
VI - Utilizar os equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura como 
objetos de pesquisa para ampliar a formação nas áreas de artes visuais, 
dança, literatura, música e teatro; 
VII - Selecionar e contratatar os docentes, além de controlar a folha de 
pagamento dos mesmos, relativo às atividades desempenhadas nos 
cursos, oficinas, laboratórios, fóruns e projetos de pesquisa. 
VIII - Controlar financeiramente os recursos empregados nas atividades 
dos Núcleos Municipais de Artes e Cultura; 
IX – Confeccionar relatórios mensais para fins de conferência e 
supervisão de medições de frequência, desempenho dos profissionais e 
alunos e outros indicativos. 

 
9 - EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA 

I - Para desenvolvimento deste serviço será necessária a seguinte 
equipe de referência: 
 
 
QTD. 

 
CAR
GO 

 
FORMAÇÃO 

CARG
A 

HORÁ
RIA 

SEMAN
AL 

   VÍNCULO 
      
EMPREGATÍCI
O 

01 Coordenador 
Pedagógico-
Artístico 

Superior – 
Pedagogia, 
Letras ou 
Artes. 

40 
hora

s 

CLT ou 
Prestação de 

Serviços. 

01 Coordenador 
Administrativo-
Financeiro 

Superior ou 
Técnico – 
Administração, 
Contabilidade, 
Direito. 

40 
hora

s 

CLT ou 
Prestação de 

Serviços. 

01 Assistente 
Técnico 

Ensino Médio – 
com 
experiência em 
Produção 

40 
hora

s 

CLT ou 
Prestação de 

Serviços. 
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Cultural. 
01 Docente de artes 

visuais (plásticas) 
Ensino Médio – 
Técnico 

12 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de artes 
visuais (plásticas) 

Ensino Médio – 
Técnico 

24 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
Dança (ballet) 

Ensino Médio –     
Técnico 

12 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
Dança (ballet) 

Ensino Médio – 
Técnico 

14 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
Dança 
(contemporâneo) 

Ensino Médio – 
Técnico 

04 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
Dança (jazz) 

Ensino Médio – 
Técnico 

08 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
Dança (jazz) 

Ensino Médio – 
Técnico 

10 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
Dança 
(sapateado) 

Ensino Médio – 
Técnico 

04 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
Dança de Salão 

Ensino Médio – 
Técnico 

06 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

 01 Docente 
de 
literatura 

Ensino Médio – 
Técnico 

04 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (teoria 
musical) 

Ensino Médio – 
Técnico 

04 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (bateria) 

Ensino Médio – 
Técnico 

12 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música 
(percussão) 

Ensino Médio – 
Técnico 

04 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de Ensino Médio – 03 Prestação de 
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música (violão 
clássico) 

Técnico hora
s 

Serviços. 

02 Docentes de 
música (violão 
popular) 

Ensino Médio – 
Técnico 

12 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (viola 
caipira) 

Ensino Médio – 
Técnico 

12 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (teclado) 

Ensino Médio – 
Técnico 

08 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (teclado) 

Ensino Médio – 
Técnico 

10 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (piano) 

Ensino Médio – 
Técnico 

14 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (violino) 

Ensino Médio – 
Técnico 

06 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música 
(violoncelo) 

Ensino Médio – 
Técnico 

04 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente de 
música (sopro) 

Ensino Médio – 
Técnico 

12 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente 
de teatro 

Ensino Médio – 
Técnico 

10 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

01 Docente 
de teatro 

Ensino Médio – 
Técnico 

16 
hora

s 

Prestação de 
Serviços. 

II – No que tange à carga horária das aulas para a prestação do serviço, 
defini-se: 

a) na semana, 237 horas/aulas; 
b) no mês, 948 horas/aula; 
c) no contrato, compreendendo 16 meses, 15.168 horas/aulas. 

10 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
                       I - Horário e local de funcionamento do serviço: 
 a) Casa de Cultura Dinorath do Valle, das 8h às 21h30, diversas 
turmas; 
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 b) Teatro Municipal Nelson Castro, das 9h às 22h, diversas turmas; 
c) Núcleo Municipal de Artes e Cultura Roberto Farath, das 8h às 
21h, diversas turmas; 

 d) Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa, das 19h às 
22h, diversas  turmas; 

 e) Ceu das Artes Aristides dos Santos, das 18h às 21h, diversas 
turmas; 
 f)  Núcleo Santa Cecília, das 8h às 17h30, diversas turmas; 
           II - Formas de acesso ao serviço: 
 a) Cursos com inscrições gratuitas e processo de seleção (caso 
seja necessário). 
          III - Espaço físico necessário para a execução do serviço: 

a) Os espaços para a realização das aulas serão oferecidos pela 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e parceiros dos 
Núcleos Municipais de Artes e Cultura; 
b) O espaço para o funcionamento das Coordenações Pedagógica-
Artística, Administrativa/Financeira e Assistente Técnico deverá ser 
oferecido pela Organização Social selecionada. 

          IV – Valor bruto da hora/aula a ser pago a cada docente: 
 a) mínimo de R$ 25,00 cada hora/aula. 
11 - CRITÉRIOS OBJETIVOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS. 

I - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório; 
II - As propostas apresentadas em desacordo ao item 6.5.1 deste Edital 
serão eliminadas; 
III - O Plano de Trabalho apresentado em cada proposta, será 
classificado em ordem crescente de pontuação, nos termos que preveem 
o item 7.2.2 do edital nº 02/2021-SMC, no qual deverão contemplar 
(conforme artigo 17 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07/02/2017 e 
suas alterações) as seguintes exigências: 

 a) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 
demonstrado o nexo com a atividade, com o projeto e com as metas 
a serem atingidas; 
b) descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou 
projetos a serem executados (apêndice I do Termo de Referência); 
c) a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na 
execução das atividades abrangidas pela parceria; 
d) a forma de execução das atividades e de cumprimento das metas 
a elas consignadas; 
e) a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do 
cumprimento das metas; 

IV - Será considerada também na avaliação do Plano de Trabalho, a 
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Metodologia descrita, contendo as abordagens metodológicas e os 
referenciais teóricos, definidos em conformidade com as atividades a 
serem desenvolvidas. 

12 - METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE. 
I - A avaliação individualizada e a pontuação serão realizadas pela 
Comissão de Seleção, que utilizará os critérios de julgamento 
apresentados abaixo: 

 
Critérios de Pontuação 

 
Critério 

 
Item 

 
Nota 

Pontuação 
Máxima 

 
Adequação 

1 - Consonância dos objetivos 
com o   Plano de Trabalho 
apresentado. 

0, 1 ou 2  
 
 

4 2 - Clareza no detalhamento do 
serviço a ser prestado. 

0, 1 ou 2 

 
Consistência 

3 - Estratégias metodológicas 
compatíveis com o alcance dos 
objetivos do serviço a ser 
prestado. 

0, 1 ou 2  
 

 
 

4 4 - Clareza e adequação dos 
processos de avaliação que 
serão utilizados durante a 
execução do serviço. 

 
0, 1 ou 2 

 
Articulaçã

o 

5 – Demonstração da 
capacidade de articulação do 
serviço com as políticas públicas 
para a Cultura. 

 
0, 1 ou 2 

 
 

2 

Valor 6 - O valor global da proposta 
deverá contemplar todas as 
despesas/etapas e ser 
compatível /suficiente para 
execução do objeto, de acordo 
com o orçamento 
disponibilizado na divulgação 
deste Edital, respeitando-se o 
teto de R$ 644.000,00. 

0, 1 ou 2 2 

         Total 12 
II - Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero), 1 (um) ou 
2 (dois) para cada item, sendo: 
 a) 0 (zero): não atende; 
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b) 1 (um): atende parcialmente; 
c) 2 (dois): atende completamente. 

III - A nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos em cada um 
dos itens, sendo a pontuação máxima de 12 (doze) pontos. 
IV - Serão desclassificados os Planos de Trabalho que: 

a) apresentarem nota final igual ou inferior a 06 (seis) pontos ou; 
b) obtiverem nota 0 (zero) no quesito adequação. 

V - Os casos de empate serão analisados de acordo com os critérios 
abaixo, na seguinte ordem: 

a) maior nota no item adequação; 
b) maior nota no item de consistência; 
c) maior nota no item de articulação; 
d) maior nota no item de valor; 
e) maior tempo de abertura no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas 
– CNPJ de sua matriz. 

VI - As situações omissas no processo e julgamento das propostas serão 
decididas pela Comissão de Seleção. 

 
13 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE 
TERCEIROS. 

I - Na aquisição destes materiais a entidade deverá observar a Portaria 
nº 448, de 13 de setembro de 2002 do Ministério da Fazenda Secretaria do 
Tesouro Nacional, Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, e suas 
alterações e Decreto Municipal nº 17.708 de 07 de fevereiro de 2017, e suas 
alterações, Instrução Normativa nº 002/2019 da Secretaria Municipal da 
Fazenda; 

II - As compras deverão ser efetivadas de acordo com o objeto da 
parceria, reservando à Secretaria parceira o direito de conferir a pertinência da 
compra. 
14 - JUSTIFICATIVA E DEMONSTRATIVO DOS PARÂMETROS 
ADOTADOS PARA INDICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA (art. 19, 
inciso II do Decreto 17.708/2017, alterado pelo Decreto nº 17.723 de 23 de 
fevereiro de 2017). 

I - Os valores de referência apontados no presente documento, tiveram 
por base: 

a) Recursos Humanos 
 Salário, 13º salário, dissídio, férias e rescisão; 
 Encargos Sociais (INSS, FGTS e PIS) e benefícios. 

b) Material de Consumo 
 Materiais de escritório e apoio às aulas; 

c) Serviços de Terceiros 
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 Peças e materiais para manutenção em instrumentos 
musicais. 

II – Em relação à previsão de repasses, estipula-se que para a execução 
do Serviço, de acordo com este Termo de Referência,  será necessário o 
montante de R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais).  
III - Esses valores serão adequados quando da apresentação do 
cronograma financeiro de desembolso por parte da entidade e da 
disponibilidade orçamentária da Secretaria de Cultura. 
IV – A previsão dos repasses será baseada no seguinte calendário: 
 a) agosto a dezembro de 2021: R$ 161.000,00; 
 b) janeiro a dezembro de 2022: R$ 483.000,00; 

 
 
15 - ESTIMATIVA DE REPASSE. 
             I -  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021: 

Elemento da Despesa Estimati
va 
mensal 

Estimati
va 
anual 

RECURSOS HUMANOS 
Inclui: salários, encargos sociais, 
previdenciários e benefícios. 
Obs.: deverão ser descritos 
detalhadamente. 

 
R$ 

xxxxxxxxx 

 
R$ 

xxxxxxxxx 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Obs.: deverão ser descritos 
detalhadamente. 

R$ 
xxxxxxxxx 

R$ 
xxxxxxxxx 

MATERIAL DE CONSUMO R$ 
xxxxxxxxx R$ xxxxxxxxx 

PROVISIONAMENTO 
Inclui: 

 13º Salário 
 Dissídio 
 1/3 Férias 
 Rescisão 

Obs.: deverão ser descritos 
detalhadamente. 

 

 
 
 

R$ 
xxxxxxxxx 

TOTAL R$ 
xxxxxxxx 

 
             II - JANEIRO A DEZEMBRO 2022: 

Elemento da Despesa Estimati Estimati

 

39  

va 
mensal 

va 
anual 

RECURSOS HUMANOS 
Inclui: salários, encargos sociais, 
previdenciários e benefícios. 
Obs.: deverão ser descritos 
detalhadamente. 

 
R$ 

xxxxxxxxx 

 
R$ 

xxxxxxxxx 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Obs.: deverão ser descritos 
detalhadamente. 

R$ 
xxxxxxxxx 

R$ 
xxxxxxxxx 

MATERIAL DE CONSUMO R$ 
xxxxxxxxx R$ xxxxxxxxx 

PROVISIONAMENTO 
Inclui: 

 13º Salário 
 Dissídio 
 1/3 Férias 
 Rescisão 

Obs.: deverão ser descritos 
detalhadamente. 

 

 
 
 

R$ 
xxxxxxxxx 

TOTAL R$ 
xxxxxxxxx 

São José do Rio Preto, 10 de junho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 

ANEXO II  
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº xxx/2021 
Ref.: Edital de Chamamento Público nº 02/2021-SMC 

 
Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o n.º 46.588.950/0001-80, com sede na Av. 
Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, doravante denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, representado pela Secretaria Municipal de Cultura, com 
sede na Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 4º andar, Centro, São 
José do Rio Preto/SP, doravante denominada simplesmente 
SECRETARIA, em razão da competência de delegação atribuída pelo 
Decreto Municipal n.º 17.708/2017 e alterações e de outro 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas CNPJ sob n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com  sede  na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada simplesmente OSC, 



B-11Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021
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representada por seu(s) dirigente(s), celebrado com fundamento na Lei 
Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15 e da Lei 
Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/93 alterada pela Lei n.º 
12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 12.581 de 22 de dezembro de 2016, do Decreto 
Municipal n.º 17.708/2017 e alterações e do Edital de Chamamento 
Público nº 02/2021-SMC - Prestação de serviço técnico especializado 
de coordenação pedagógica-artística, administrativa e de docência de 
cursos livres, oficinas e laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e 
Cultura, publicado no Diário Oficial do  Município em ___/___/2021, cuja 
execução de serviço será em consonância com normas jurídicas 
pertinentes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS METAS 
1.1. Serão executadas pela OSC, durante toda a vigência da parceria as 

ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado 
e contemplado no Edital de Chamamento nº 02/2021-SMC, 
vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito das 
políticas públicas para o setor cultural. 

1.2. Para atender ao objeto deste Termo de Colaboração, as atividades 
serão direcionadas pelo Plano de Trabalho apresentado. 

1.2.1. O Plano de Trabalho, apresentado pela OSC e aprovado, é parte 
integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração. 

1.2.2. Para a execução das ações, deverão ser obrigatoriamente 
observadas a descrição dos serviços, constantes no Termo de 
Referência e no Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REPASSES 
2.1. Para a execução das ações previstas na cláusula PRIMEIRA, o 

Município repassará à OSC o montante de R$ xxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) em parcelas 
consecutivas, de acordo com o cronograma de desembolso 
financeiro, sendo que a primeira parcela a ser paga até 10 (dez) dias 
úteis, a contar da publicação do extrato, e as demais parcelas a 
serem pagas até o 5º dia útil de cada um dos meses subsequentes. 

2.1.1. Os valores repassados são oriundos da seguinte fonte de 
recurso: 

2.1.1.1. Recurso Fonte Municipal: R$ xxxxxxxxxxxxx 
 Unidade Orçamentária: xxxxxxx 
 Natureza de Despesa: xxxxxxxxx 

2.2. Os valores repassados serão dimensionados para cobrir despesas, 
conforme previsto no Plano de Trabalho. 

2.3. Os possíveis reajustes salariais, que onerarão tão somente os 
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recursos repassados pela SECRETARIA, não excederão aos índices 
fixados em acordo, convenção ou dissídio coletivo que incidirão 
somente sobre o valor das despesas com pessoal. 

2.4. A movimentação de recursos no âmbito desta parceria deverá ser 
realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do 
beneficiário final, com obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária, sendo que os pagamentos deverão ser realizados 
mediante crédito em conta bancária de titularidade dos fornecedores 
e prestadores de serviços. Os dados financeiros decorrentes serão 
analisados com o intuito de estabelecer o nexo de despesas 
realizadas e débitos bancários. 

2.5. O descumprimento, pela OSC, de qualquer obrigação pactuada nesta 
parceria ou a falta de adoção de medidas saneadoras indicadas pela 
SECRETARIA ou pela 
Secretaria Municipal da Fazenda ensejará a suspensão do repasse 
dos recursos financeiros, até que seja regularizada a situação. 

2.5.1. A parceria deverá ser executada em estrita observância às 
Cláusulas avençadas e às normas pertinentes, sendo vedado: 
a) despesas a título de taxas e tarifas bancárias; 
b) utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para 

finalidade diversa da estabelecida neste instrumento; 
c) realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência 

deste Termo de Colaboração; 
d) realização de despesas em data anterior à liberação dos 

recursos; 
e) o pagamento de indenizações de aviso prévio quando da 

dispensa de funcionários vinculados ao Convênio, devendo o 
referido aviso ser cumprido de acordo com a legislação vigente. 

2.6. A liberação das parcelas dos recursos será efetivada em estrita 
conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, após o 
ateste do gestor da parceria. 

2.7. O gestor da parceria deverá informar ao Secretário Municipal de 
Cultura quaisquer das seguintes irregularidades impeditivas do 
ateste: 
I. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 

parcela anteriormente recebida; 
II. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 

recursos, atrasos não justificados no cumprimento das ações e 
metas pactuadas no Plano de Trabalho, práticas atentatórias 
aos princípios fundamentais da Administração Pública nas 
contratações e demais atos praticados na execução da parceria 
ou o inadimplemento da OSC com relação a obrigações 
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estabelecidas no Termo de Colaboração; 
III. Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as 

medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública 
Municipal ou pelo órgão de controle interno ou externo. 

2.7.1. Constatada a verificação das irregularidades previstas nos incisos 
desta cláusula, o gestor da parceria notificará a OSC para sanar 
ou cumprir a obrigação no prazo de até 30 (trinta) dias, 
prorrogável, no máximo, por igual período, a contar do 
recebimento da notificação. 

 
2.7.2. Decorrido o prazo previsto na cláusula 2.7.1, sem que a OSC 

atenda a notificação, as parcelas de repasse serão retidas; 
2.7.2.1. Em caso de retenção das parcelas subsequentes, a 

SECRETARIA cientificará a OSC para, desejando, apresentar 
justificativa que entender necessária no prazo de 10 (dez) dias; 

2.7.2.2. Em caso de apresentação de justificativa pela OSC, a 
SECRETARIA analisará os argumentos trazidos, decidindo 
sobre a retomada ou não dos repasses, bem como quanto ao 
pagamento ou não das parcelas retidas, que só poderão ser 
liberadas em caso de manutenção do atendimento; 

2.7.2.3. Em caso de descumprimento das notificações e prazos 
apontados para saneamento de irregularidades ou 
impropriedades da prestação de contas e da execução do 
objeto, serão tomadas as providências previstas no item 25 do 
Edital de Chamamento Público nº 02/2021-SMC, com a 
imposição das penalidades previstas na CLÁUSULA OITAVA 
deste Termo de Colaboração. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
3.1. O presente Termo vigorará por 16 (dezesseis) meses iniciando em 

21 de agosto de 2021 até 21 de dezembro de 2022, podendo ser 
denunciado pelos partícipes, a qualquer tempo, com as respectivas 
sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde que 
comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de 
antecedência, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, desde que não exceda a 60 (sessenta) meses. 

3.1.1. A vigência prevista na cláusula 3.1 poderá ser prorrogada de 
ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por parte da 
SECRETARIA, por período equivalente ao atraso. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
4.1. São obrigações da SECRETARIA: 
4.1.1. Monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria e dos 

atendimentos realizados pela OSC, nos termos do item 22 do 

 

43  

Edital nº 02/2021-SMC, inclusive com a realização de visitas in 
loco; 

4.1.2. Realizar, sempre que possível,  pesquisa de satisfação com os 
beneficiários do Plano de Trabalho e utilizar os resultados como 
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento 
dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas, 
podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar 
competência. 

4.1.3. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações 
objeto do presente Termo de Colaboração, submetendo-o à 
Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, nos termos 
do art. 59 da Lei Federal n.º 13.019/2014, que o homologará, 
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 
prestação de contas devida pela OSC. 

4.1.4. Reter as parcelas subsequentes, quando houver evidências de 
irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida 
conforme previsto na cláusula 2.7.2; 

4.1.5. Deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das 
parcerias celebradas e dos respectivos Planos de Trabalho, até 
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, e os meios 
de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 
envolvidos na parceria oriunda do presente Termo de 
Colaboração. 

4.1.6. Assegurar a continuidade na prestação de serviços gratuitos aos 
seguimentos da população atendida, conforme o previsto no 
Plano de Trabalho, no caso de paralisação ou da ocorrência de 
fato relevante que envolva a OSC. 

4.2. São obrigações do GESTOR DA PARCERIA: 
4.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
4.2.2. Informar à SECRETARIA a existência de fatos que possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados; 

4.2.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório 
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 
Federal 13.019/2014 e a cláusula antecedente; 

4.2.4. Analisar a execução dos serviços informados no relatório mensal 
encaminhado pela OSC e emitindo o respectivo ateste para 
liberação das parcelas dos recursos, conforme previsto na 
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cláusula 2.6. 
4.2.5. Disponibilizar materiais e equipamentos

 técnicos necessários às atividades de monitoramento 
e avaliação. 

4.3. São obrigações da OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
4.3.1. Com relação à execução técnica do objeto e suas peculiaridades: 

 
a) executar as ações em estrita consonância com a legislação 

pertinente, bem como com a diretrizes, objetivos e indicativos de 
estratégias metodológicas do específicas para cada serviço, 
nos termos do Edital de Chamamento Público nº 02/2021-
SMC e do Plano de Trabalho devidamente aprovado pela 
Comissão de Seleção; 

b) desenvolver as ações seguindo as diretrizes do órgão gestor, 
qual seja, a SECRETARIA, submetendo-se à gestão pública 
operacional do serviço e disponibilizando o atendimento às 
metas referenciadas pela SECRETARIA, nos termos do Edital 
de Chamamento Público nº 02/2021-SMC; 

c)  
d) prestar à SECRETARIA, todas as informações e 

esclarecimentos necessários durante o processo de 
monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do 
presente; 

e) promover, no prazo a ser estipulado pela Administração 
Pública, quaisquer adequações apontadas no processo de 
monitoramento, avaliação e gestão operacional; 

f) participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, 
avaliação, gestão operacional e capacitações; 

g) participar de reuniões do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais, quando solicitados esclarecimentos acerca da 
parceria; 

h) manter atualizados os registros e prontuários de atendimento; 
i) apresentar à SECRETARIA, nos prazos e nos moldes por ela 

estabelecidos, os relatórios mensais, quadrimestrais, anual e 
final dos serviços executados; 

j) comunicar, por escrito, e imediatamente à SECRETARIA todo 
fato relevante, bem como eventuais alterações estatutárias e 
constituição da diretoria; 

k) comunicar, por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) 
dias de antecedência, eventuais pretensões de alterações no 
objeto, grupos, forma de execução ou intenção de denúncia da 
parceria; 
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l) preservar e prestar contas dos equipamentos adquiridos com 
recurso da parceria e que estarão sob sua responsabilidade, a 
promessa de transferência da propriedade à Administração 
Ppública, na hipótese de sua extinção na forma do §5º do art. 
35, da Lei nº 13.019/2014; 

m) destacar a participação do Município e da SECRETARIA, em 
toda e qualquer ação promocional divulgada nos meios de 
comunicação, mediante prévia aprovação da Secretaria 
Municipal de Comunicação Social; 

n) observar as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, além dos dispositivos legais e estatutários em vigor. 

o) recolher ao erário municipal, eventual saldo de recursos, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da extinção, denúncia ou 
rescisão da parceria; 

p) prestar contas na forma e nos prazos estabelecidos no item 25 
do Edital de Chamamento Público nº 02/2021-SMC e em 
conformidade com as instruções específicas emanadas do 
Tribunal de Contas do Estado; 

q) observar o regulamento de compras e contratações, a ser 
aprovado pela municipalidade, em que se estabeleça, no 
mínimo, a observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e 
eficiência. 

4.3.2. Com relação à aplicação dos recursos financeiros nas ações a 
serem executadas: 

a) aplicar integralmente os valores recebidos nesta parceria, 
assim como os eventuais rendimentos, no atendimento do 
objeto constante da cláusula PRIMEIRA em estrita 
consonância com o Plano de Trabalho, previsão de receitas 
e despesas e cronograma de desembolso aprovados 
obrigando-se a restituir os recursos, nos casos previstos na 
Lei 13.019/2014; 

b) as contratações de bens e serviços pelas organizações da 
sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos 
pela Administração Pública, deverão observar os princípios 
da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da 
eficiência, publicidade, transparência na aplicação dos 
recursos e da busca permanente de qualidade; 

c) manter conta corrente no estabelecimento bancário oficial 
indicado pelo Município, a ser utilizada exclusivamente para 
o recebimento de verbas oriundas da presente parceria, 
informando à SECRETARIA o número, procedendo toda 
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movimentação financeira dos recursos na mesma, sendo 
vedadas as transferências bancárias; 

d) efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, 
dentro da vigência deste Termo de Colaboração, indicando 
no corpo dos documentos originais das despesas – inclusive 
a nota fiscal eletrônica 
- o número do presente Termo, fonte de recurso e o órgão 
público celebrante a que se referem, mantendo-os na posse 
para eventuais fiscalizações e/ou conferências; 

e) manter em seus arquivos os documentos originais que 
compuseram a prestação de contas, durante o prazo de 10 
(dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 
das mesmas. 

4.4. Constitui responsabilidade exclusiva da OSC o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos em virtude da 
presente parceria, inclusive no que diz respeito às despesas de 
custeio e de pessoal; 

4.5. Constitui, também, responsabilidade exclusiva da OSC o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo 
de Colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou 
subsidiária da Administração Pública sua inadimplência em relação 
ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da 
parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, 
sendo vedado: 

a) utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 
b) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com 

recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas 
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 

4.6. A OSC obriga-se, ainda, a: 
4.6.1. Permitir o livre acesso dos agentes da Administração Pública, do 

controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos 
processos, aos documentos e às informações relacionadas ao 
Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto; 

4.6.2. Abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como 
dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal direta 
ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau; 

4.6.3. Observar durante toda a vigência da parceria, todos os preceitos 
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normativos contidos na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 
2014 e no Decreto Municipal nº 17.708 de 07 de fevereiro de 
2017, e ulteriores alterações, e os termos do Edital de 
Chamamento Público nº 02/2021-SMC, como parte integrante 
deste Termo de Colaboração. 

4.5.4. A OSC deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas 
sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, 
a parceria celebrada com a Administração Pública Municipal, cuja 
divulgação deverá contemplar no mínimo as seguintes 
informações: 

I. data de assinatura e identificação do instrumento de 
parceria e do órgão da Administração Pública 
responsável; 

II. nome da OSC e seu número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil 
- RFB; 

III. descrição do objeto da parceria; 
IV. valor total da parceria e valores liberados, quando for o 

caso; 
V. situação da prestação de contas da parceria, que deverá 

informar a data prevista para a sua apresentação, a data 
em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o 
resultado conclusivo. 

VI. quando vinculados à execução do objeto e pagos com 
recursos da parceria, o valor total da remuneração da 
equipe de trabalho, as funções que seus integrantes 
desempenham e a remuneração prevista para o 
respectivo exercício. 

4.5.4.1. A divulgação na internet, descrita no capítulo 4.5.4, dar-se-á, 
preferencialmente, por meio do site oficial da OSC e, na 
hipótese de inexistência do sítio eletrônico ou site, em blog, 
redes sociais, ou outros. 

4.5.4.2. A obrigação de divulgação da parceria em locais visíveis poderá 
se dar por meio de afixação da íntegra do Plano de Trabalho no 
quadro de avisos da OSC. 

4.5.4.3. É de competência do gestor da parceria, a verificação do 
cumprimento da obrigação prevista neste artigo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA HIPÓTESE DE RETOMADA 
5.1. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da OSC, o 

MUNICÍPIO, poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento 
de serviços essenciais à população, por ato próprio e 
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independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou 
manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 

I. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto 
previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação 
de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a 
SECRETARIA assumir as responsabilidades; 

 
II. retomar os bens públicos eventualmente em poder da OSC 

parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que 
concedeu direitos de uso de tais bens; 

5.1.1. As situações previstas na cláusula 5.1 devem ser comunicadas 
pelo gestor da parceria à SECRETARIA. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 
6.1. A SECRETARIA poderá autorizar ou propor a alteração do Termo 

de Colaboração ou, ainda, do Plano de Trabalho, após, 
respectivamente, solicitação fundamentada da OSC ou a sua 
anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte 
forma: 

I. Por termo aditivo à parceria para: 
a) ampliação ou redução do valor global; 
b) prorrogação da vigência; 
c) alteração da destinação dos bens remanescentes. 

II. Por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, 
tais como: 

a) ajustes da execução do objeto da parceria no Plano de 
Trabalho; 

b) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 
6.2. Caso as alterações necessárias demandem aumento do valor, o 

aditamento ficará condicionado à existência de reserva de recursos 
suficientes a suportar as despesas decorrentes e de autorização do 
titular da SECRETARIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
7.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos 

jurídicos a ser firmados, o não cumprimento de qualquer de suas 
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017 e alterações. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho 

e com as normas da Lei Federal n.º 13.019/2014 e da legislação 
específica, a SECRETARIA poderá, garantida a prévia defesa, 
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aplicar à OSC as seguintes sanções: 
I. Advertência; 
II. Suspensão temporária da participação em Chamamento 

Público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades do município, por prazo não superior a dois 
anos; 

III. Declaração de inidoneidade para participar de Chamamento 
Público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e 
entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSC 
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido  prazo da sanção aplicada com base no inciso 
II. 

8.1.1. As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III desta cláusula são 
de competência exclusiva da SECRETARIA, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois 
anos de aplicação da penalidade. 

8.2. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da 
apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade 
decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 

8.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo 
voltado à apuração da infração. 

CLÁUSULA NONA – DOS BENS E DIREITOS REMANESCENTES 
9.1. Para fins de cumprimento do disposto nos art.35, 36 e art. 42, X 

ambos da Lei Federal nº 13.019/2014, e do art. 44, inciso I do 
Decreto nº 17.708/2017, e alterações e, visando assegurar a 
continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de 
nova parceria, seja pela execução direta do objeto, fica estabelecido 
que: 

I. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do 
presente Termo de Colaboração serão transferidos 
automaticamente à titularidade da Administração Pública 
Municipal; 

II. Os prontuários de atendimentos realizados durante a vigência 
desta parceria, deverão ser devolvidos a Administração 
Municipal na data do encerramento das atividades ou extinção 
do presente Termo de Colaboração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
10.1. A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade 
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Civil, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado 
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 
esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a 
exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos: 

10.1.1. A análise da execução do objeto consiste na verificação do 
cumprimento das metas e dos resultados, tendo como base os 
indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho e na 
verificação do alcance dos resultados. 

10.1.2. Serão glosados os valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente e aqueles que forem 
aplicados em finalidade diversa da prevista nos termos de 
colaboração ou de fomento. 

10.1.3. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade 
real e os resultados alcançados. 

10.1.4. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-
ão preferencialmente em plataforma eletrônica, permitindo a 
visualização por qualquer interessado. 

10.1.5. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o 
art. 81 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, ou de 
seus correspondentes nas demais unidades da federação, 
poderão ser utilizadas as rotinas atualmente previstas, 
observando-se, no mínimo, o disposto no inciso VI do § 2º do art. 
4º do Decreto Municipal 17.708/2017 e alterações. 

10.2. Prestação de Contas Mensal 
10.2.1. Para fins de prestação de contas mensal, a OSC deverá 

apresentar, em até 28 (vinte e oito) dias após o encerramento de 
cada mês: 

I. Cópia simples dos documentos fiscais, tais como, notas 
fiscais, cupom fiscal, faturas, recibos, holerites, guias de 
recolhimento dos encargos trabalhistas, impostos retidos 
na fonte de prestadores  de serviços, acompanhados dos 
respectivos comprovantes de pagamentos e das Guias 
do Recolhimento do Fundo de Garantia e de Informações 
à Previdência Social - GFIP; 

II. Cópia dos comprovantes de pagamento de férias 
concedidas e do 13º salário, previstos no Plano de 
Trabalho; 

III. Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no 
período e correspondentes termos de quitação das 
verbas rescisórias e do recolhimento do fundo de 
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garantia por tempo de serviço - FGTS, acompanhado do 
relatório GRRF ou outro que venha a substituí-lo; 

IV. Cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas 
para as compras e contratações; 

V. Extrato bancário da conta corrente específica vinculada à 
execução da parceria, bem como, extrato de aplicação 
financeira; 

VI. Demonstrativo mensal dos rendimentos da aplicação 
financeira; 

VII. Conciliação bancária da conta específica da parceria; 
VIII. Relação de bens adquiridos, quando houver; 
IX. Memória de cálculo do rateio das despesas, quando 

houver. 
10.2.1.1. Os originais dos documentos deverão ser apresentados no 

Departamento de Prestação de contas da Secretaria Municipal 
da Fazenda, para que esse ateste a conferência nas cópias, 
não sendo aceitos, documentos ilegíveis, com rasuras ou com 
prazo de validade vencido. 

10.2.1.2. Os documentos de que tratam os incisos I, II e III da cláusula 
10.2.1, deverão estar em nome da OSC parceira e identificados 
com o número deste Termo de Colaboração e com o órgão da 
Administração Pública Municipal. 

10.3. Prestação de Contas Quadrimestral. 
10.3.1. Para fins da prestação de contas quadrimestral, a OSC deverá 

apresentar, em até 28 (vinte e oito) dias após o encerramento de 
cada quadrimestre do ano civil: 

I. Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu 
representante legal, que conterá: 
a) as ações desenvolvidas para o cumprimento do 

objeto; 
b) a demonstração do alcance das metas referentes ao 

período de que trata a prestação de contas, 
apresentando um comparativo de metas propostas 
com os resultados alcançados; 

c) os documentos de comprovação do cumprimento do 
objeto e realização das ações, como fichas de 
inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros 
conforme o caso, devendo o eventual cumprimento 
parcial ser devidamente justificado. 

II. Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu 
representante legal, demonstrando as receitas e as 
despesas aplicadas no objeto da parceria, inclusive dos 
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rendimentos financeiros, nos moldes das instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de São 
Paulo. 

10.3.1.1. Os documentos elencados nos incisos I a IX da cláusula 10.2.1 
estarão à disposição, no Departamento de Prestação de contas 
da Secretaria Municipal da Fazenda, do gestor, do Secretário 
Municipal, bem como dos órgãos de controle interno e externo. 

 
10.3.2. Para fins de análise da prestação de contas, o gestor deverá 

considerar, além do relatório de execução do objeto e do relatório 
de execução financeira, apresentados pela OSC, os seguintes 
relatórios: 

I. Relatório de visita técnica in loco realizada durante a 
execução da parceria; 

II. Relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, 
homologado pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação. 

10.4. Na hipótese de descumprimento de metas e resultados 
estabelecidos no Plano de Trabalho ou quando houver evidência de 
existência de ato irregular, o gestor da parceria solicitará ao 
Departamento de Prestação de Contas da Secretaria da Fazenda o 
parecer da execução financeira referente aos incisos I a IX da 
cláusula 10.2.1, que será emitido no prazo de até 10 (dez) dias. 

10.4.1. O parecer da execução financeira emitido pelo Departamento de 
Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, 
referente aos incisos I a IX da cláusula 10.2.1, deverá ser 
apensado em processo administrativo distinto, a ser autuado pelo 
órgão responsável pelo objeto da parceria, acompanhados dos 
relatórios de execução do objeto. 

10.5. A análise do relatório de execução financeira, acompanhado dos 
documentos a que se referem os incisos I a IX da cláusula 10.2.1, 
contemplará: 

I. O exame da conformidade das despesas, analisando a 
compatibilidade das despesas previstas e das despesas 
efetivamente realizadas, por item ou por agrupamento de itens, 
conforme aprovado no Plano de Trabalho; 

II. A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da 
correlação entre as despesas constantes no relatório de 
execução financeira e os débitos efetuados na conta corrente 
específica da parceria; e 

III. A verificação do cumprimento das normas pertinentes. 
10.5.1. A análise de que trata a cláusula supra é de competência da 
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Secretaria de Fazenda, por meio do Departamento de Prestação 
de Contas. 

10.6. Prestação de Contas Anual. 
10.6.1. A OSC deverá apresentar prestação de contas anual para fins de 

monitoramento do cumprimento das metas e dos resultados 
previstos no Plano de Trabalho. 

10.6.1.1. A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 
31 de janeiro do exercício financeiro seguinte à transferência 
dos recursos, podendo ser solicitada prorrogação de prazo, por 
até 15 (quinze) dias, desde que devidamente justificada. 

10.6.1.2. A prestação de contas anual será composta pelos seguintes 
documentos: 

I. A ser apresentados pela OSC: 
a) relatório anual de execução do objeto, contendo as 

informações consolidadas dos relatórios 
quadrimestrais; 

b) relatório anual de execução financeira, contendo as 
informações consolidadas dos relatórios 
quadrimestrais; 

c) conciliação bancária do mês de dezembro da conta 
corrente específica da parceria, acompanhada dos 
respectivos extratos da conta corrente e da aplicação 
financeira; 

d) publicação do balanço patrimonial dos exercícios 
encerrado e anterior; 

e) demais demonstrações contábeis e financeiras, 
acompanhadas do balancete analítico acumulado no 
exercício; 

f) certidão expedida pelo Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação 
profissional dos responsáveis por balanços e 
demonstrações contábeis; 

g) na hipótese de aquisição de bens com os recursos 
recebidos, prova do respectivo registro contábil e 
patrimonial; 

h) declaração do representante legal e do conselho fiscal 
da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da 
regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita 
contabilização; 

i) declaração do representante legal e do conselho fiscal 
da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da 
realização das despesas da parceria em 
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conformidade com os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
motivação e interesse público; 

j) relação dos contratos e respectivos aditamentos 
firmados com a utilização de recursos públicos 
administrados pela OSC para os fins estabelecidos no 
termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e 
número do ajuste, identificação das partes, data, 
objeto, vigência, valor pago no exercício e condições 
de pagamento; 

 
k) certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e 

conselheiros da OSC, forma de remuneração, período 
de atuação, com destaque para o dirigente 
responsável pela administração dos recursos 
recebidos à conta do Termo de Colaboração; 

l) declaração atualizada acerca da existência ou não no 
quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, 
de membros do Ministério Público ou de dirigente de 
órgão ou entidade da Administração Pública 
celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em 
linha reta, colateral ou por afinidade; 

m) declaração atualizada da ocorrência ou não de 
contratação ou remuneração a qualquer título, pela 
OSC, com os recursos repassados, de servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo 
em comissão ou função de confiança de órgão ou 
entidade da Administração Pública celebrante, bem 
como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral 
ou por afinidade. 

II. De responsabilidade da SECRETARIA: 
a) relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, 

elaborados pelo gestor da parceria e homologados 
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

b) parecer técnico de análise da prestação de contas 
anual, elaborado pelo gestor da parceria; 

c) parecer conclusivo elaborado nos termos das 
instruções do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo de São Paulo se existentes. 

10.6.1.3. Quando o final da vigência, prevista nos instrumentos jurídicos, 
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não coincidir com o final do ano civil, o parecer técnico de que 
trata a alínea "b" do inciso II desta cláusula, deverá apontar as 
perspectivas de cumprimento das metas e dos resultados da 
parceria. 

10.6.2. A análise da prestação de contas anual terá como subsídio o 
relatório anual de execução do objeto, os relatórios de visita in 
loco, os resultados das pesquisas de satisfação e os relatórios 
técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela 
Comissão, devendo obrigatoriamente mencionar, para fins de 
avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações já 
executadas: 

I. As metas e os resultados já alcançados e os seus 
benefícios; e 

II. Os efeitos da parceria, referentes: 
a) aos impactos econômicos ou sociais; 
b) ao grau de satisfação do público alvo; e 
c) à possibilidade de sustentabilidade das ações após a 

conclusão do objeto. 
10.6.2.1. O gestor da parceria deverá emitir o parecer técnico de análise 

da prestação de contas anual, no prazo de até 20 (vinte) dias, a 
contar do recebimento dos relatórios anuais de execução do 
objeto e de execução financeira. 

10.6.2.2. Na hipótese de omissão na entrega da prestação de contas ou 
da análise concluir que houve descumprimento de metas e 
resultados estabelecidos no Plano de Trabalho ou que há 
evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria, 
previamente à emissão do parecer técnico de análise da 
prestação de contas anual, notificará a OSC para, no prazo de 
até 15 (quinze) dias: 

I. Sanar a irregularidade; 
II. Cumprir a obrigação; 
III. Apresentar justificativa para impossibilidade de 

saneamento da irregularidade ou cumprimento da 
obrigação. 

10.6.2.3. Na hipótese de persistir a irregularidade ou a inexecução parcial 
do objeto, ou ainda, de não aceitação da justificativa 
apresentada, o gestor da parceria, solicitará ao Departamento 
de Prestação de Contas da Secretaria da Fazenda o parecer da 
execução financeira referente aos incisos I à IX da cláusula 
10.2.1, que será emitido em até 10 (dez) dias. 

10.6.2.4. Após ciência do parecer de que trata a cláusula 10.6.2.3, o 
gestor, no prazo de até 20 dias, emitirá o parecer técnico de 
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análise da prestação de contas anual, e: 
I. Caso conclua pela continuidade da parceria, deverá 

determinar: 
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à 

irregularidade ou à inexecução apurada; e 
b) a retenção das parcelas dos recursos, observado o 

disposto na cláusula 2.7.2, até que seja sanada a 
irregularidade ou devolvidos os recursos de que trata 
a alínea "a" deste inciso; ou 

 
II. Caso conclua pela rescisão unilateral da

 parceria, deverá determinar: 
a) devolução dos valores repassados relacionados à 

irregularidade ou à inexecução apurada ou à 
prestação de contas não apresentada; 

b) devolução dos saldos remanescentes, incluindo os 
rendimentos da aplicação financeira; e 

c) vedação para celebração de novas parcerias e a 
suspensão de novos repasses à OSC, se não houver 
a devolução de que tratam as alíneas "a" e "b" deste 
inciso, no prazo determinado. 

10.7. Prestação de Contas Final 
10.7.1. A OSC deverá apresentar, sem prejuízo da prestação de contas 

anual, a prestação de contas final, após o término da vigência da 
parceria, por meio do Relatório Final de Execução do Objeto e do 
Relatório Final de Execução Financeira. 

10.7.2. A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para 
a emissão do parecer técnico conclusivo do gestor e para a 
manifestação conclusiva da prestação de contas final de que trata 
a cláusula 10.7, que deverá verificar o 
cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos 
resultados previstos no Plano de Trabalho e considerará: 

I. O Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela 
OSC, consolidando as informações de todo período da 
parceria; 

II. O Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela 
OSC, consolidando as informações de todo período da 
parceria; 

III. Os relatórios de visita técnica in loco; 
IV. Os resultados das pesquisas de satisfação; 
V. Os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, 

homologados pela comissão de monitoramento e 
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avaliação. 
10.7.2.1. A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução de 

eventual saldo remanescente da parceria. 
10.7.3. Na hipótese da análise de que trata a cláusula 10.7.2 concluir que 

houve descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
Plano de Trabalho ou se houver evidência de existência de ato 
irregular, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer 
técnico conclusivo, solicitará ao Departamento de Prestação de 
Contas da Secretaria da Fazenda o parecer da execução 
financeira referente aos incisos I à IX da cláusula 10.2.1, e, se 
necessário, a apresentação dos documentos que se encontram 
sob sua guarda, que será emitido em até 10 (dez) dias. 

10.7.4. A OSC deverá apresentar: 
I. O Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 

30 (trinta) dias, contado do término da vigência da parceria, 
prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC; 

II. O Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 
30 (trinta) dias, contado do término da vigência da parceria, 
prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC; 

III. 30 (trinta) dias, contado do término da vigência da parceria, 
prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC, acrescido de: 

a) publicação do balanço patrimonial dos exercícios 
anterior e corrente, caso do término da vigência do 
ajuste; 

b) conciliação bancária do último mês de vigência do 
ajuste da conta corrente específica da parceria, 
acompanhada dos 
respectivos extratos da conta corrente e da aplicação 
financeira; 

c) informação e comprovação da destinação de 
eventuais bens remanescentes adquiridos, 
produzidos ou transformados com recursos recebidos 
à conta do Termo de Colaboração, quando do 
término da vigência do ajuste. 

10.7.4.1. Quando o final da vigência da parceria não coincidir com o 
encerramento do ano civil, a OSC deverá apresentar os 
documentos de que trata o inciso I da cláusula 10.6.1.2, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência do 
instrumento. 
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10.7.4.2. Os documentos originais relativos à execução da parceria 
deverão ser mantidos arquivados pela OSC durante o prazo de 
10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
apresentação da prestação de contas final. 

10.7.5. A Administração Pública Municipal deverá analisar a prestação de 
contas final, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, 
contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de 
diligência por ela determinada. 

10.7.5.1. O prazo para apreciar a prestação de contas final poderá ser 
prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente 
justificado. 

10.7.5.2. O transcurso do prazo definido na cláusula 10.7.5, e de sua 
eventual prorrogação, nos termos da cláusula 10.7.5.1, sem 
que as contas tenham sido apreciadas: 

I. Não impede que a OSC participe de outros 
Chamamentos Públicos e celebre novas parcerias; 

II. Não significa impossibilidade de sua apreciação em data 
posterior ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos 
que possam ter sido causados aos cofres públicos. 

10.7.5.3. Se o transcurso do prazo definido cláusula 10.7.5, e de sua 
eventual prorrogação, nos termos da cláusula 10.7.5.1, se der 
por culpa exclusiva da Administração Pública Municipal, sem 
que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não 
incidirão juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, 
no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a 
manifestação conclusiva pela Administração Pública Municipal, 
sem prejuízo da atualização monetária pelo IPCA Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 

10.7.6. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados 
mediante atualização monetária pelo IPCA, acrescido de juros 
calculados da seguinte forma: 

I. Nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus 
prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de 
liberação dos recursos, sem subtração de eventual 
período de inércia da Administração Pública Municipal 
quanto ao prazo de que trata a cláusula 10.7.5.3; e 

II. Nos demais casos, os juros serão calculados a partir do 
decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da 
OSC ou de seus prepostos para restituição dos valores 
ocorrida no curso da execução da parceria. 

10.7.6.1. Sobre os débitos serão feitas as correções dos valores 
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conforme legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda 
Municipal (Departamento de Dívida Ativa). 

10.8. Do Parecer Técnico Conclusivo e da Manifestação Conclusiva da 
Prestação de Contas 

10.8.1. O gestor da parceria emitirá parecer técnico de análise da 
prestação de contas final, que subsidiará a manifestação 
conclusiva do Secretário Municipal sobre a aprovação ou não das 
contas. 

10.8.2. A prestação de contas final será avaliada pelo gestor da parceria 
que emitirá parecer, na forma da cláusula 10.8.1, pela: 

I. Regularidade, quando expressar, de forma clara e 
objetiva, o cumprimento do objeto, o atingimento das 
metas e o alcance dos resultados da parceria; 

II. Regularidade com ressalva, quando evidenciar 
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 
que não resulte em dano ao erário; 

III. Irregularidade, quando comprovada qualquer das 
seguintes circunstâncias: 

a) omissão no dever de prestar contas; 
b) descumprimento injustificado do objeto

e das metas estabelecidas no 
Plano de Trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo 
ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos. 

10.8.2.1. Sempre que cumpridos o objeto e as metas estabelecidas e 
alcançados os resultados da parceria e, desde que não haja 
comprovado dano ao erário, a prestação de contas final deverá 
ser julgada regular com ressalvas pela Administração Pública 
Municipal, ainda que a OSC tenha incorrido em falha formal. 

10.8.3. A manifestação conclusiva quanto a aprovação, aprovação com 
ressalvas ou reprovação da prestação de contas final será de 
responsabilidade do Secretário, levando em consideração os 
pareceres de que trata a cláusula 
10.8.2 e os relatórios de que cuida a cláusula 10.7.2, devendo 
concluir, alternativamente, pela: 

I. Aprovação da prestação de contas; 
II. Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
III. Rejeição da prestação de contas com a imediata 

determinação das providências administrativas e judiciais 
cabíveis para devolução dos valores aos cofres públicos. 
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10.8.3.1. A hipótese do inciso II da cláusula 10.8.3, ocorrerá quando, 
apesar de cumpridos o objeto e as metas, forem constatadas 
impropriedades ou falta de natureza formal que não resulte em 
dano ao erário, sendo notificada a OSC para a adoção das 
medidas necessárias a prevenir a reincidência. 

 
10.8.3.2. A hipótese do inciso II da cláusula 10.8.3, ocorrerá quando 

comprovado dano ao erário, em qualquer das hipóteses 
tratadas nas alíneas "a" a "d" do inciso III da cláusula 10.8.2. 

10.8.3.3. Na hipótese do inciso III da cláusula 10.8.3, o Secretário 
Municipal, sob pena de responsabilidade solidária, deverá 
adotar as providências para apuração dos fatos, identificação 
dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do 
ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

10.8.4. A manifestação conclusiva e a decisão sobre a prestação de 
contas final será encaminhada para ciência da OSC. 

10.8.4.1. A OSC notificada da decisão de que trata a cláusula 10.8.4, 
poderá: 

I. Apresentar pedido de reconsideração, no prazo de até 15 
(quinze) dias, ao secretário municipal; ou 

II. Sanar a irregularidade ou a ressalva ou cumprir a 
obrigação, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, 
prorrogável, no máximo, por igual período. 

10.8.5. Exaurido o procedimento previsto na cláusula anterior, o 
secretário municipal deverá: 

I. Registrar em plataforma eletrônica as impropriedades 
que deram causa à rejeição; e 

a) devolva os recursos financeiros relacionados com a 
irregularidade ou inexecução do objeto a que deu 
causa ou com relação a omissão na apresentação 
da prestação de contas; ou 

b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações 
compensatórias de interesse público, mediante a 
apresentação de novo Plano de Trabalho, nos 
termos do § 2º do art. 72 da Lei Federal nº 
13.019/2014 e alterações. 

10.8.5.1. Compete exclusivamente ao Secretário Municipal autorizar o 
ressarcimento de que trata a alínea "b" do inciso II da cláusula 
10.8.5, devendo este, se pronunciar sobre a solicitação, no 
prazo de até 30 (trinta) dias. 

10.8.5.2. Os demais parâmetros para concessão do ressarcimento de 
que trata a alínea "b" do inciso II da cláusula 10.8.5, serão 
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definidos observando-se os objetivos da política, do plano, do 
programa ou da ação em que a parceria esteja inserida. 

10.8.6. Na hipótese do inciso II do art. 99, o não ressarcimento ao erário 
ensejará a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. Pactuam, ainda, os partícipes, as seguintes condições: 

I. Todas as comunicações serão consideradas como 
regularmente efetuadas, se enviadas nos endereços 
eletrônicos oficiais dos partícipes, ou qualquer outro meio de 
comunicação, devidamente comprovado; 

II. As reuniões entre os representantes credenciados pelos 
partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter 
implicações na execução do objeto da parceria serão 
registradas em ata, gravada em vídeo, ou relatório 
circunstanciado; 

III. A SECRETARIA não se responsabilizará por qualquer despesa 
excedente dos recursos a serem transferidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP 

para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo de 
Colaboração, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. É obrigatório, nos termos do art.42, XVII da Lei Federal nº 
13.019/2014, a prévia tentativa de solução administrativa de 
eventuais conflitos, com a participação de órgão encarregado de 
assessoramento jurídico integrante da estrutura da Administração 
Pública. 

 
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias 
de igual teor e forma. 

 
São José do Rio Preto/SP, ________/______________/2021. 

 
___________________________________ 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 
____________________________________ 
OSC 

 

 

 
 

ANEXO III  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Cultura de São 
José do Rio Preto 

              ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: xxx /2021  
OBJETO: Transferência de recursos financeiros destinados à prestação 
de serviço técnico especializado de coordenação pedagógica-artística, 
administrativa e de docência de cursos livres, oficinas e laboratórios nos 
Núcleos Municipais de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de 
Cultura. 
Na qualidade de Órgão Público e Organização da Sociedade Civil, 
parceria, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final 
e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 
serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 
São José do Rio Preto/SP,          de  de 2021. 
 
___________________________ 
Secretaria Municipal de Cultura 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal 
 
__________________________ 
OSC selecionada 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA OSC 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL - OSC 

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio 

 

 

Preto. 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: xxx /2021. 

OBJETO: Transferência de recursos financeiros destinados à prestação 
de serviço técnico especializado de coordenação pedagógica-artística, 
administrativa e de docência de cursos livres, oficinas e laboratórios nos 
Núcleos Municipais de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. 
Nome  
Cargo  
CPF  
Endereço(*)  
Telefone  
e-mail  

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o 
endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais 
exercendo o mandato ou cargo. 
 
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do 
TCESP: 
Nome  
Cargo  
Endereço 
Comercial 
do 
Órgão/Seto
r 

 

Telefone/Fa
x 

 

e-mail  
 
São José do Rio Preto,           de  de 2021. 
 
   
Nome do responsável 
Cargo do responsável

 

 

PAPEL TIMBRADO DA OSC 
ANEXO IV  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DECLARAÇÕES 
 
À 
Secretaria Municipal de Cultura 
Sr. Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal 

(organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº (número do 
CNPJ), representada legalmente por seu dirigente (nome completo do 
dirigente da organização da sociedade civil), em atendimento ao Edital de 
Chamamento Público nº 02/2021-SMC, vem apresentar proposta, 
declarações e demais documentações necessárias para participação no 
processo que visa a celebração de Termo de Colaboração para a execução 
de prestação de serviço técnico especializado de coordenação pedagógica-
artística, administrativa e de docência de cursos livres, oficinas e 
laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura. 
São José do Rio Preto,  de  de 2021. 
_______________________________ 
Representante da OSC 
 

PAPEL TIMBRADO DA OSC 
ANEXO V  

DECLARAÇÂO 
 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e do 
CPF   nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   na   qualidade   de   dirigente   do/a 
(nome  da organização da sociedade civil (nome da OSC), inscrita no CNPJ 
sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, me responsabilizo civil e criminalmente pela 
veracidade e legitimidade das informações abaixo e documentos 
apresentados durante o processo de seleção Edital de Chamamento 
Público nº 02/2021-SMC - Prestação de serviço técnico especializado de 
coordenação pedagógica-artística, administrativa e de docência de cursos 
livres, oficinas e laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura da 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Declaro, ainda, sob as penas da Lei: 

 

 

 
a) ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal 

nº13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

b) possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro 
ativo no CNPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei 
Federal nº13.019/2014 e alterações; 

c) possuir experiência prévia de XX anos, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do 
inciso V do art. 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações; 

d) possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à 
salubridade e segurança, quando necessárias para realização do 
objeto e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento 
da atividade ou serviço, nos termos da alínea “c” do inciso V do art. 
33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações, ou previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria. 

São José do Rio Preto,         de  de 2021. 
______________________ 
Representante da OSC 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA OSC 
ANEXO VI  

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES 
MATERIAIS – referida promessa. 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº xxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF 
nº  xxxxxxxxxxxxxxxxx, na qualidade de dirigente do/a (nome da     
organização     da     sociedade      civil),      inscrita      no      CNPJ      sob  
nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , DECLARO, sob as penas da lei, e para 
fins do Edital de Chamamento Público nº 02/2021-SMC para a execução 
do serviço de prestação de serviço técnico especializado de coordenação 
pedagógica-artística, administrativa e de docência de cursos livres, oficinas 
e laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura, com recurso municipal, que a organização da 
sociedade civil: 
. possui instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 
das atividades ou serviços previstos na parceria e o cumprimento das 

 

 

metas estabelecidas; 
ou 
. pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições 
materiais para o desenvolvimento das atividades ou serviços previstos na 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas; 
ou 
. dispõe de instalações e outras condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou serviços previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, 
contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações 
acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser 
suprimida da versão final da declaração. 
 
São José do Rio Preto, ____ de ________________ de 2021. 
_______________________ 
Representante da OSC 

 
 

PAPEL TIMBRADO DA OSC 
  ANEXO VII  

DECLARAÇÃO DO ART. 33 DO DECRETO Nº 17.708 de 2017 E 
RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Declaro para os devidos fins, em nome da (nome da OSC), nos termos dos 
art. 33, §1ª, incisos V e IX do Decreto nº 17.708 de 2017, que: 
 
1) Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal; 
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas 
mencionadas na alínea “a”. 

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua 
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que 
deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado 
que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente 
como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 
2014); 



B-14 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021

 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA OSC 

 
01 

NOME DO DIRIGENTE 
XXXXXXXX 

CARGO QUE OCUPA NA 
OSC 
XXXXXXXXX 

TELEFONE 
(XX) XXXX-XXXX 

RG E ÓRG. 
EXPEDIDOR 
XXXXXXXX - XXXX 

CPF 
XXX.XXX.XXX-XX 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
XXXXXXXX 

E-MAIL 
XXXXXXX@XXXXX 

 
02 

NOME DO DIRIGENTE 
XXXXXXXX 

CARGO QUE OCUPA NA 
OSC 
XXXXXXXXX 

TELEFONE 
(XX) XXXX-XXXX 

RG E ÓRG. 
EXPEDIDOR 
XXXXXXXX - XXXX 

CPF 
XXX.XXX.XXX-XX 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
XXXXXXXX 

E-MAIL 
XXXXXXX@XXXXX 

 
03 

NOME DO DIRIGENTE 
XXXXXXXX 

CARGO QUE OCUPA NA 
OSC 
XXXXXXXXX 

TELEFONE 
(XX) XXXX-XXXX 

RG E ÓRG. 
EXPEDIDOR 
XXXXXXXX - XXXX 

CPF 
XXX.XXX.XXX-XX 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
XXXXXXXX 

E-MAIL 
XXXXXXX@XXXXX 

 

 

 
04 

NOME DO DIRIGENTE 
XXXXXXXX 

CARGO QUE OCUPA NA OSC 
XXXXXXXXX 

TELEFONE 
(XX) XXXX-XXXX 

RG E ÓRG. 
EXPEDIDOR 
XXXXXXXX - XXXX 

CPF 
XXX.XXX.XXX-XX 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
XXXXXXXX 

E-MAIL 
XXXXXXX@XXXXX 

 
05 

NOME DO DIRIGENTE 
XXXXXXXX 

CARGO QUE OCUPA NA 
OSC 
XXXXXXXXX 

TELEFONE 
(XX) XXXX-XXXX 

RG E ÓRG. 
EXPEDIDOR 
XXXXXXXX - XXXX 

CPF 
XXX.XXX.XXX-XX 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
XXXXXXXX 

E-MAIL 
XXXXXXX@XXXXX 

 
 

2) Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, 
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função  de  confiança,   de   órgão   ou   entidade   da   
administração   pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
3) Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) 
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública Municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive 
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes 
contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes 
eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
São José do Rio Preto, ______ de _________________ de 2021. 
______________________ 
Representante da OSC 

 
 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA OSC 
ANEXO VIII  

DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DA OSC 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado,  brasileiro/a,  portador/a  do RG nº xxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF 
nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, na qualidade de dirigente do/a (nome da OSC), 
inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARO, sob as penas da 
lei, e para fins do Edital de Chamamento Público nº 02/2021-SMC para a 
execução da  prestação de serviço técnico especializado de coordenação 
pedagógica-artística, administrativa e de docência de cursos livres, oficinas 
e laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura, com recurso municipal, que a organização da 
sociedade civil: 
a) não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos 
últimos cinco anos, que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, 
reconsiderada ou revista a decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão 
esteja pendente de recurso com efeito suspensivo; 
b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas 
de "a" a "d" o inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem 
está em cumprimento de penalidade passível de impedimento de 
celebração de parcerias; 
c) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos. 
 
São José do Rio Preto,         de  ____ de 2021. 
_______________________ 
Representante da OSC 

 

 

 
PAPEL TIMBRADO DA OSC 

ANEXO IX 
DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DOS DIRIGENTES DA OSC 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado,  brasileiro/a,  portador/a  do RG nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx e do 
CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na qualidade de dirigente do/a (nome da 
OSC), inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARO, sob 
as penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público nº 02/2021-
SMC para a execução da  prestação de serviço técnico especializado de 
coordenação pedagógica-artística, administrativa e de docência de cursos 
livres, oficinas e laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura da 
Secretaria Municipal de Cultura, com recurso municipal, que a organização 
da sociedade civil não tem entre seus dirigentes pessoas: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação; 
c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto 
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III, do artigo 12, da 
Lei Federal no 8.429/1992. 

São José do Rio Preto,         de  _______ de 2021. 
______________________ 
Representante da OSC 
 

 
PAPEL TIMBRADO DA OSC 

ANEXO X  
DADOS BANCÁRIOS 

OBS: este anexo será apresentado no momento da celebração do Termo de 
Colaboração. 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade 
civil), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na qualidade de 
dirigente do/a (nome da OSC), inscrita no CNPJ sob nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, informo que os repasses das verbas 
públicas referentes a o Termo de Colaboração decorrente do Edital de 
Chamamento Público nº 02/2021-SMC para a execução da  prestação de 
serviço técnico especializado de coordenação pedagógica-artística, 

 

 

administrativa e de docência de cursos livres, oficinas e laboratórios nos 
Núcleos Municipais de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, 
com recurso municipal, deverão ser depositados na conta bancária abaixo 
descrita: 
Nome do Banco (instituição financeira pública): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Agência: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Conta Corrente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária 
das despesas do Termo de Colaboração, será realizada na referida conta. 

 
São José do Rio Preto,  de  de 2021. 
_______________________ 
Representante da OSC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
Comunicado de Levantamento Documental

 Regularização Fundiária Urbana núcleo ESTÂNCIA SANTA 
INÊS NAVARRETE 
Edital nº 04/2021
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumpri-
mento de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que 
o núcleo urbano informal denominado ESTÂNCIA SANTA 
INÊS NAVARRETE objeto de regularização fundiária urbana, 
estando em fase de Identifi cação de Ocupantes dos Lotes, 
que a Secretaria de Habitação estará desenvolvendo ativi-
dades de campo no PERÍODO DE 12 A 16 DE JULHO DAS 
9H ÀS 11H E DE 19 A 23 DE JULHO DAS 14H ÀS 16H para 
fi ns de comprovação de posse, sendo que os interessados 
deverão providenciar a documentação necessária. Os ocu-
pantes que desejarem fazer agendamento com data especí-
fi ca, poderão em contato pelo WhatsApp 17-3211-5560 para 
informar o lote e deixar um telefone de contato. 
A documentação deverá ser entregue para os agentes 
públicos, devidamente identifi cados, que passarão no local 
para recolhimento entre os dias 02 A 06 DE AGOSTO em 
horário comercial. No ato da entrega a documentação não 
será conferida e na falta de um dos itens, não será possí-
vel concluir o cadastro. Os ocupantes/possuidores que não 
forem identifi cados no prazo estipulado decairão no direito 
de reclamação no tocante às medidas perimetrais, divisas 
e área quadrada do terreno, permanecendo ainda o imóvel 
em nome do proprietário original da gleba. INFORMAÇÕES 
pelo WhatsApp 17-3211-5560 ou     e-mail: smhab@riopreto.
sp.gov.br 
São José do Rio Preto, 01 de julho de 2021.

Manoel de Jesus Gonçalves
Secretário Municipal de Habitação

 

 

       
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - EMPRESAS 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA 
DE DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO 
CANCELAMENTO DEFERIDO. 
   
                                                        NOME IM PROTOCO

LO 
1. LEANDRO VIANA PESSUTI 39082449862 36496

00 
415421152

49 
2. LUIS ANTONIO PINTO 04897136881 37181

10 
415421152

54 
3. LUZIMAURO LUCAS DA SILVA 87278189420 37308

30 
415421152

61 
4. ANA PAULA DE LIMA DIAS 26454813886 34511

50 
415421152

65 
5. ROBINSON ODECIO DE OLIVEIRA 

00248502760 
35993

40 
415421152

81 
6. MARCELA ALCANTARA PAGLIOTTO 

42115652819 
38012

30 
415421152

83 
7. DUACIR BERGAMO FILHO 09560367838 36327

70 
415421152

97 
8. GUILHERME AUGUSTO CANDEU 43623552860 37654

10 
415421153

02 
9. PONTO COM PONTO BR CONFECÇÕES LTDA 36810

80 
415421152

46 
10. BRICKS MARKETING DIGITAL LTDA 37427

40 
415421152

53 
11. DONA FLOR FEMINICES CENTRO DE BELEZA 

LTDA 
36427

90 
415421152

74 
12. A S FERRARI MARTELINHO 35194

70 
415421153

23 
13. LUCAS DE SOUSA PAGANI 36992 415421153

 

 

10 25 
14. MARIANA PRATA GALLO PSICOLOGIA 

ESPECIALIZADA EM ABA LTDA 
37238

20 
415421153

29 
15. BLANCO SANTIAGO MATERIAIS ELÉTRICOS E 

HIDRÁULICOS LTDA 
36050

90 
415421153

34 
16. ROSE MOREIRA 02585578852 34860

10 
415421153

35 
17. PSAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 37008

40 
415421153

43 
18. LJ & R RIO PRETO RASTREADORES LTDA ME 33179

70 
415421152

59 
19. DIAS & MATOS TRANSPORTE LTDA ME 31191

50 
415421153

81 
20. HASSEM & RACY FISIOTERAPIA LTDA 76470

0 
415421154

08 
21. R A METALURGICA RIO PRETO EIRELI 37647

20 
415421154

12 
22. MATEUS & ULIAN TRANSPORTES LTDA ME 32275

90 
415421154

24 
23. ELIANE TAKACHASHI VIEIRA ME 33519

30 
415421154

26 
24. ROGERIO MILHIM SHIOTA SUPORTE EM TI 

ME 
37516

20 
415421154

27 
25. FABIO RENATO HONORATO DE OLIVEIRA & 

CIA LTDA 
34004

80 
415421154

28 
26. NINICO GAS E AGUA LTDA ME 14474

20 
415421154

29 
27. MARIA INES R DE MATOS CONFEITARIA 36741

80 
415421155

14 
28. I B TORQUATO COMERCIO DO VESTUARIO 

LTDA 
31322

20 
415421155

28 
29. MARIA DE LOURDES CETRONE DA SILVA ME 30593

30 
415421155

36 

 

 

30. PATRICIA RAMOS ALVES 33570334880 37959
90 

415421155
49 

31. RODRIGO DA SILVA OLIANI 33029354806 37927
80 

415421155
58 

32. BRUNO HENRIQUE FAILLI DA SILVA 
37598167893 

37521
20 

415421155
59 

33. VICTOR DE JESUS TOSTA 43506855883 37496
70 

415421156
12 

34. RENATO MODA SOARES DE FARIAS 
39170223890 

36874
90 

415421156
26 

35. VINICIUS ALTINO ARAUJO 38236774899 37724
30 

415421156
36 

36. MARIA PONTES MIRANDA 01889743852 33227
60 

415421156
44 

37. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS BUENO DE 
GÓIS EIRELI EPP 

33170
70 

415421155
70 

38. DAMAS EM ACAO TREINAMENTOS E 
CONSULTORIA LTDA 

36418
90 

415421155
72 

39. J M DOS SANTOS & CIA LTDA ME 32485
10 

415421156
18 

40. CROWN'US REPRESENTACAO COMERCIAL 
LTDA ME 

33381
50 

415421156
45 

41. PAES & SILVA COMERCIO DE CARNES LTDA 
ME 

81655
0 

415421124
33 

42. SANTANA & PENHA GESTÃO DE IMOVEIS 
LTDA EPP 

32041
30 

415421156
60 

43. AUTO POSTO REDENTORA RIO PRETO LTDA 32860
20 

415421157
29 

44. CRISTINA MUELLER PORTUGAL 03181051950 37166
30 

415421157
19 

45. CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA 32179
20 

415421157
47 

46. FUSCALDO & HADAD EMPREENDIMENTOS 31185 415421157

 

 

IMOBILIARIOS LTDA 40 88 
47. FISIOTERAPIA FUSCALDO E HADAD S/C LTDA 10716

30 
415421157

89 
48. SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME 35637

60 
415421156

57 
49. SADI RODRIGUES DE LIMA BAR ME 11900

00 
415421157

35 
50. SULENY MARCELINO SOARES 25377331850 31681

00 
415421156

24 
51. DANIELA BRITTO RODRIGUES PEREIRA 37616

00 
415421158

11 
52. AGUINALDO JOSE FIORILLI 08291990808 37978

60 
415421158

27 
53. MANOEL DONIZETTI CONCEIÇÃO 

88850960859 
35005

50 
415421158

38 
54. NETOL CABOS E CONECTORES LTDA ME 11120

70 
415421158

36 
55. ZHANG YE LUME ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA 
37438

80 
415421158

39 
56. ZHANG YE LUME ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA 
37549

50 
415421158

40 
57. V DA S POSTELI RESTAURANTES 37493

00 
415421158

46 
58. VERA LUCIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 33705

00 
415421148

56 
59. FERNANDA DA ROCHA JODAS 21842874829 37281

30 
415421158

62 
60. G3 COMERCIO INTEGRADO LTDA ME 32509

60 
415421142

61 
61. GRAZIELA DE FATIMA PARANHOS PADOVANI 

33559921864 
36500

70 
415421158

90 
62. NAZIRA SCANDAR ME 92717

0 
415421158

85 

 

 

63. ANDRE LUIS ANGELOTTI 36908
20 

415421158
91 

64. BARALDI & GARCIA REPRESENTACOES 
COMERCIAIS DE CONFECCOES E 
TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 

13437
30 

415421159
04 

65. BEATRIZ VAZ MARTINEZ 45541314836 36035
60 

415421159
33 

66. NATHANY CAROLINE CARRASCO E CIA LTDA 37528
40 

415421159
09 

67. THUAINE CAROLINA CHAVES 46131036810 36252
20 

415421159
50 

68. CENTRO TERAPÊUTICO RAIO DE LUZ LTDA 35120
90 

415421159
76 

69. A S BENEDETI COMÉRCIO DE BEBIDAS 
EIRELI ME 

34003
70 

415421159
85 

70. PAMELA CRISTINA LOPES DOS PASSOS 
SENSATO 36926823871 

34725
20 

415421159
88 

71. ELAINE CRISTINA MONTEIRO DE SOUZA 
28738120879 

37672
70 

415421159
92 

72. BOSSA DESIGN DE INTERIORES LTDA 37843
70 

415421160
10 

73. LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS 33976
40 

415421160
55 

74. MARLENE PERPETUA DA SILVA 14664482884 33814
30 

415421160
57 

75. EROS CONSULTORIA EMPRESARIAL CLÍNICA 
DE TERAPIAS LTDA 

31937
20 

415421160
75 

76. JUNIO CESAR OLIVEIRA MARINHO 
36036360827 

36789
20 

415421161
01 

77. ROBERTA BARBOSA DA SILVA FREITAS 
38606886858 

37704
40 

415421161
50 

78. JAQUELINE EDUARDA SILVA 35386513885 36547
60 

415421161
60 

 

 

79. ANA PAULA PEREIRA TRANSPORTES ME 32351
10 

415421161
00 

80. LUIZ CLAUDIO MAZZUCA 36978
90 

415421161
14 

81. ELISABETE A F VERMELHO ME 11028
40 

415421161
62 

82. NEVES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS 
LTDA 

32839
30 

415421162
02 

83. MADOR'S INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ROUPAS LTDA ME 

59780
0 

415421162
08 

84. WALLACE NASCIMENTO DA SILVA 
51143214803 

37961
60 

415421162
33 

85. RODRIGO FREITAS SALVIANO 26276914819 36531
40 

415421162
41 

86. CORREA & SILVA COMÉRCIO DE TELHAS E 
PEDRAS LTDA ME 

30482
40 

415421162
35 

87. R VIVIANI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 
EPP 

33106
30 

415421162
57 

88. QUEIROZ & QUEIROZ RESTAURANTE LTDA 36056
80 

415421162
69 

89. QUANDO FUI OUTRO PRODUÇÃO CULTURAL 
LTDA ME 

33270
00 

415421163
06 

90. ITAU UNIBANCO S/A 30591
10 

415420290
50 

91. LH DE CASTILHO & CIA LTDA 36103
80 

415421163
25 

92. MARILZA MILLER 08075770811 33090
50 

415421163
28 

93. NOROESTE MIDIA ASSESSORIA E 
PUBLICIDADE LTDA ME 

30939
30 

415421163
39 

94. JERONIMO CLAUDIONOR DA SILVA ME 30482
80 

415421163
63 

95. WES CONSULTORIA E GESTÃO 37629 415421163



B-15Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021

 

 

EMPRESARIAL LTDA ME 30 77 
96. B Y T ZAHR CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI 32642

80 
415421163

79 
97. M CASTRO ZANON EIRELI ME 34542

40 
415421163

88 
98. SERRA NETTO E MONNE SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS 
34424

20 
415421163

90 
99. LOOKS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E 

ACESSÓRIOS LTDA ME 
30335

20 
415421164

16 
100. FLAVIA MESSIAS DE SANTANA 

05313576518 
37648

60 
415421164

26 
101. ACHEI ASSESSORIA DE MODA LTDA 15716

0 
415421164

33 
102. AGROTOLEDO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA 
34977

00 
415421164

41 
103. RAFAEL PEREIRA NEVES ME 30029

40 
415421160

60 
104. ALEXSSANDRO SILISTRINO DE 

MEDEIROS 
37594

20 
415421162

78 
105. TAVARES BRASIL REPRESENTACAO 

COMERCIAL EIRELI ME 
33581

10 
415421164

85 
106. CUIDE-SE SEMPRE ESTÉTICA 

AVANÇADA EIRELI 
35713

00 
415421165

17 
107. CIRO HENRIQUE GONSALES 

10948284838 
33355

80 
415421163

64 
108. ANDERSON M F DA SILVA EIRELI 37462

90 
415421086

75 
109. K J PEREIRA DECORAÇÃOES ME 30351

00 
415421157

12 
110. PIPPO GELATO COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 
35331

00 
415421165

81 
111. ADRIANA PAULA ROZENDO 29700873838 34342

40 
415421166

12 

 

 

112. VIA CENTRO AUTO POSTO LTDA 11171
00 

415421166
35 

113. FABIO ZOPONI 28296637804 37458
30 

415421166
48 

114. DIEGO PHELIPE MEDEIROS MARIZ 
37903021800 

37739
30 

415421166
84 

115. THAISA STOCCO DA SILVA GUESSE 
40255370873 

37586
10 

415421166
85 

116. ABRAÇO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
EIRELI ME 

14135
90 

415421166
93 

117. LUCAS PORTO DE SOUZA EIRELI ME 31978
00 

415421167
17 

118. MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA S J 
RIO PRETO 

10854
90 

415421167
20 

119. 7030 INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 37726
20 

415421165
18 

120. LUIS FABIANO FERNANDES ME 12128
60 

415421167
40 

121. ESTACIONAMENTO REDENTORA S/C 
LTDA 

11770
80 

415421167
46 

122. ZILMA APARECIDA DA SILVA CEICENTO 
26939761896 

37753
00 

415421167
57 

123. JUSSARA MARIA SIMÕES BOVERIO 
05703092809 

36009
20 

415421167
81 

124. MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA 

34385
20 

415421167
84 

125. MOTTA & CARVALHO TERRAPLANAGEM 
LTDA ME 

13346
70 

415421167
68 

126. RINI ETIQUETAS EIRELI 34882
30 

415421168
05 

127. EMERSON ALVES DEL GUINGARO 
31618017845 

35004
10 

415421168
14 

128. IRMAOS OLIVEIRA AR CONDICIONADOS 12702 415421167

 

 

LTDA ME 50 77 
129. S DAMASIO MERCEARIA 36123

60 
415421168

28 
130. AQUARIUS MOTEL SAO JOSE DO RIO 

PRETO LTDA ME 
33830

30 
415421168

46 
131. BRUNO CARVALHO DA CONCEICAO 

40968976808 
38000

00 
415421168

52 
132. RENAN AUGUSTO ORIVES SANT ANA 

35299079877 
34431

40 
415421168

68 
133. ANA PAULA CANDIDO BRUZZO MOURA 

36119728864 
37487

10 
415421169

39 
134. SIMONE GOMES PRATES 31406650838 33606

40 
415421169

54 
135. ANDRESSA CRISTINA SANTOS 

33139533870 
37940

90 
415421169

67 
136. LILIAN DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 

BARROS 43104707855 
36647

00 
415421169

79 
137. RUBEN LOPES DA FONTE ME 37451

00 
415421169

97 
138. ABDS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA 
31676

40 
415421169

61 
139. C I C COLAZANTE 31726

10 
415421170

30 
140. APARECIDA MARLI BRASILEIRO 

ANSELMO 14225135802 
35186

40 
415421170

44 
141. TIAGO SOARES RODRIGUES 

71963987187 
35849

20 
415421170

53 
142. BEBE ENCANTADO RIO PRETO LTDA ME 31051

30 
415421170

58 
143. M V R WANDEKIN 37081

20 
415421170

65 
144. GABRIELA CRISTINA SOARES 

41913869806 
37476

10 
415421170

40 

 

 

145. CLAUDIO JOSE ANSELMO 03056646898 35151
50 

415421170
82 

146. ARCILINO ROMUALDO 05657341805 38008
40 

415421171
01 

147. TRANSPORTES PAI E FILHO PEREZ 
LTDA 

37749
70 

415421171
09 

148. RIO PRETO RENASCER EMPREENDIMEN 
IMOBILIARIOS LTDA 

11323
40 

415421171
10 

149. COBUFER REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERURGICOS 
LTDA 

31797
10 

415421166
19 

150. SM FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA 

37080
60 

415421171
28 

151. BRUNO APARECIDO BALATORE DE 
ALCANTARA 38808873811 

36415
70 

415421171
50 

152. ARNALDO DE FREITAS VIEIRA 
28641875824 

38009
90 

415421171
57 

153. MAGICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA LTDA 

37392
90 

415421171
53 

154. MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 
SANTOS 99504146520 

37597
80 

415421172
12 

155. RAFAEL PINOTTI ALVES 36061
80 

415421172
41 

156. IMAGEM & VISÃO SERVIÇOS MÉDICOS 
S/S 

36142
50 

415421166
95 

157. RONIS SASS ALMEIDA 40710981805 38204
50 

415421172
63 

158. THIAGO LUIZ DO NASCIMENTO 
33257203829 

37176
10 

415421172
64 

159. ROGER DIAS DA SILVA 42329242808 36338
30 

415421172
65 

160. WESLEY LUCAS MARTINS 22112789813 38055
50 

415421172
75 

 

 

161. FERNANDO SANTANA CUSTODIO 37563
60 

415421172
67 

162. WILSON BRAZ VIANNA ME 31804
80 

415421172
97 

163. NUCLEO EDUCACIONAL DE ESTUDOS 
JURÍDICOS PREPARATÓRIOS PARA 
CONCURSOS EIRELI 

35455
80 

415421173
06 

164. IESFI SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
SALGADO FILHO LTDA 

37337
70 

415421173
27 

165. LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA LEITE ME 36305
00 

415421173
71 

166. EURES CANDIDO DOS SANTOS 
08344905877 

30764
80 

415421174
29 

167. BERNARDO & COSTA SERVIÇOS 
MÉDICOS S/S 

35946
60 

415421175
43 

168. FRANCISCO VIEIRA DE MELO EIRELI 37157
20 

415421175
58 

169. AILTON RODRIGUES 96042893149 32090
90 

415421175
60 

170. LEANDRO GEJAO SANTOS 35343
60 

415421175
67 

171. EDESIO CONSTANTE POLATTO 
00262177838 

37221
80 

415421175
70 

172. CLAUDIO GRASTIQUINI PEREIRA 
09809091800 

38034
60 

415421175
95 

173. TATIANE PERICO GARCIA 39929497889 36212
70 

415421176
06 

174. SIBU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20309
0 

415421176
17 

175. RODOLFO GONÇALVES DE REZENDE 
41750554879 

38009
00 

415421176
40 

176. RENATO CAIQUE FERREIRA 
37461288890 

37214
90 

415421176
57 

 

 

177. RENATA CAMARIM DA SILVA 
31961116871 

37989
50 

415421176
78 

178. R J P S & SILVA EMPREITEIRA DE MAO 
DE OBRA LTDA ME 

31178
30 

415421175
50 

179. ANA LIGIA RUFINO 35111482865 34242
00 

415421176
85 

180. ROBERT KART GOMES DA COSTA 
91016215304 

33319
20 

415421175
91 

181. VANESSA SABRINE ZUIKEIRAN LIN 
EIRELI 

36203
70 

415421177
17 

182. JMAR VANS TRANSPORTADORA E 
LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

31466
30 

415421177
18 

183. ISABEL MARTINS LOPES 07509622328 36904
40 

415421177
30 

184. LEONARDO FREITAS DOS SANTOS 
36208821851 

37512
50 

415421177
62 

185. GABRIELA DE FREITAS DIAS 
42260677894 

36561
10 

415421177
72 

186. GISELLE DA SILVA MESSIAS 
46826801884 

37841
20 

415421177
75 

187. VANESSA CRISTINA GABANELLI 
HEREDIA 18144166841 

37037
90 

415421177
78 

188. RODRIGO TEIXEIRA NUNES 18444895822 37649
70 

415421177
95 

189. ALISSON ROBERTO PAIS 26611353836 37536
20 

415421178
07 

190. CLAUDIA MARTINS 02589527845 37608
70 

415421178
18 

191. SILVA & SILVA SERVICOS MEDICOS 
LTDA 

36945
10 

415421177
69 

192. ROGERIO AVELINO DA CRUZ ME 32389
80 

415421177
70 

193. MOBS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 36223 415421178

 

 

INFORMAÇÃO LTDA 20 27 
194. PARTIDO REPUBLICANO 

PROGRESSISTA PRP 
30300

30 
415421155

54 
195. IVAN TEDESCO 35661

40 
415421178

65 
196. DECCO PAPELARIA LTDA ME 11988

70 
415421179

02 
197. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

GALVAO 97527130849 
38013

60 
415421179

07 
198. ROSENILDA GONÇALVES SPAZIANI 

91456649949 
35914

40 
415421179

13 
199. MARCOS R BRAGUINI ME 10782

80 
415421179

23 
200. CLIN CARE ATENDIMENTOS 

PSICOLOGICOS EIRELI ME 
34096

90 
415421179

41 
201. FELIPE ANDRE SILVA ALVES 

37005586867 
37246

40 
415421179

54 
202. LARISSA DE OLIVEIRA PRONTI 

41985959844 
36435

70 
415421179

68 
203. REINALDO ZEFERINO RIBEIRO 

05829443848 
34931

60 
415421179

77 
204. GSTS ENGENHARIA CIVIL LTDA 36302

70 
415421179

89 
205. I RISSI ME 74129

0 
415421147

02 
206. L A ALMEIDA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL ME 

35531
90 

415421180
28 

207. LUIZ CELSO LIMA DE OLIVEIRA 
50969684800 

31396
90 

415421180
60 

208. JOSE VITORIO DA SILVA 07032837824 32430
30 

415421180
86 

209. CRIARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 12512 415421147

 

 

ME 20 95 
210. SOS PCD ORTOPEDIA TECNICA RIO 

PRETO LTDA 
37348

40 
415421180

83 
211. RENAN ROBERTO PEDRAO PEROZIM 36490

50 
415421180

92 
212. ALERIS LATASA RECICLAGEM LTDA 12308

20 
415421180

23 
213. JOSE ROBERTO ANDRADE FILHO 

34506212894 
35035

80 
415421180

38 
214. I C HORIKOSHI ME 33498

20 
415421181

29 
215. BERTONI & CARDOSO 

REPRESENTAÇÕES LTDA 
34977

60 
415421181

46 
216. JOAO HENRIQUE DE FREITAS 

37688772800 
36237

50 
415421181

61 
217. IRENE SEGATTI MARQUES 05051317812 33901

10 
415421181

64 
218. GRAZIELE MONTEIRO 22321777850 33345

60 
415421181

70 
219. CHURRASCARIA FOGO E BRASA LTDA 

EPP 
13682

90 
415421181

76 
220. CIBELLI PERPETUA GIANJOPE ME 34784

50 
415421181

89 
221. ALENCAR CONFECÇOES E ACESSORIOS 

RIO PRETO LTDA ME 
32863

40 
415421181

93 
222. ALENCAR CONFECÇOES E ACESSORIOS 

RIO PRETO LTDA ME 
32859

20 
415421181

94 
223. BANCO BRADESCO S/A 33516

00 
415421073

55 
224. RIO PRETO JK PIZZARIA EXPRESS LTDA 37684

70 
415421104

27 
225. PLACASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA 
31133
001 

202100009
2426 

 

 

226. ESCOLA TECNICA DA REGIAO PAULISTA 
LTDA 

37559
80 

415421113
17 

227. FLF FACTORING FOMENTO MERCANTIL 
LTDA 

33456
40 

415421113
75 

228. GREGORIO'S SOLUÇÕES EM CRÉDITO 
LTDA ME 

32178
60 

415421130
72 

229. CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV 
REGIÃO 

31786
90 

415421169
48 

230. ALCANTARA & LOURUSSO COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA 

37336
20 

415421173
15 

231. UZU CAR LOCADORA E SERVICOS DE 
TRANSPORTES LTDA ME 

14465
80 

415421174
87 

232. G8 APOIO E CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA RIO PRETO LTDA 

36126
80 

415421174
88 

233. OLIVEIRA & OLIVEIRA OFICINA 
MECANICA RIO PRETO LTDA ME 

31222
20 

415421174
98 

234. BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES EIRELI 
ME 

32106
80 

415421175
05 

235. PAULO VITOR SARTORELLI 40232355800 34774
20 

415421175
11 

236. JEAN MICHEL DUMBRA ALVES 
36124786800 

34167
50 

415421176
69 

237. V PEREIRA AUTO ELETRICO ME 30628
70 

415421177
14 

 São José do Rio Preto, 01 DE JULHO DE 2021.  
 MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO 

Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 
 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000016121 00342/99
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000123064 00999/21
DUDAMILA OCULOS E ARMACOES 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000094845 00857/21
F E SEGATO ATENDIMENTO 

HOSPITALAR LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000051200 00517/98
HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 

MENEZES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000201349 00303/12 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000201368 00303/12 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000201377 00303/12 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000201385 00303/12 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000201410 00303/12 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000011065 00812/03 KAISER SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000230090 01091/11
MACROMED PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000230105 00156/01
MACROMED PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000108001 00897/21 PEROLA SAUDE DA MULHER LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000209007 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000209015 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000209028 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000237840 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000237850 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000242428 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000289978 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000099640 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000099652 02620/16 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000089674 00847/21
SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE 

SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

       São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

J W INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COSMETICOS LTDA ME 01079/18 100 

UFM 
AIP-P-F 
000118 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CLAUDINEI DA SILVA 39842490807 01409/18 AIP-A-N 
000407 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
J W INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
COSMETICOS LTDA ME 

01079/18 2018000194326 AIF-P-A 
000090 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

AIRTON JORGE 
SARCHIS 

00742/
17 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE MIL E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-M-C 
000034 

ARIANE IRENE 
MARQUES 
38422160846 

00449/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-H 
000023 

CENTRO DE 
ATENDIMENTO 
GERIATRICO LTDA 

02283/
18 

4.819,20 (QUATRO 
MIL, OITOCENTOS E 
DEZENOVE REAIS E 
VINTE CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000012 

CLINICA MIURA & 
MATSUDA LTDA 

02649/
18 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE MIL E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000013 

CONDOMINIO 
RESIDENCIAL 

00824/
18 

1.285,00 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

NRM-M-C 
000035 



B-16 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
02 de julho de 2021

 

 

BOURGANVILLE OITENTA E CINCO 
REAIS) 

COPY FACIL 
COPIADORA LTDA 

00456/
20 

3.012,00 (TRÊS MIL E 
DOZE REAIS) 

NRM-A-LF 
000097 

D PET & UD 
COMERCIAL LTDA ME 

01067/
18 

2.570,00 (DOIS MIL, 
QUINHENTOS E 

SETENTA REAIS) 

NRM-M-C 
000040 

DANIEL MORAIS 
RESTAURANTE 

00736/
17 

3.012,00 (TRÊS MIL E 
DOZE REAIS) 

NRM-A-N 
000159 

FACCHINI S/A 00402/
20 

4.216,80 (QUATRO 
MIL, DUZENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000160 

HOSPITAL DO 
CORAÇÃO RIO PRETO 
LTDA 

01841/
18 

1.542,00 (UM MIL, 
QUINHENTOS E 

QUARENTA E DOIS 
REAIS) 

NRM-S-D 
000082 

JOVANI MESSIAS DA 
SILVA 

00836/
18 

1.285,00 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-M-C 
000037 

LOJAS AMERICANAS 
S/A 

00823/
20 

6.024,00 (SEIS MIL E 
VINTE E QUATRO 

REAIS) 

NRM-A-LF 
000098 

LUISA APARECIDA 
COSTA MINI 
MERCADO ME 

00995/
20 

2.170,80 (DOIS MIL, 
CENTO E SETENTA 
REAIS E OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000095 

MAGALI SEMEDO DA 
SILVA ME 

01109/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-H 
000022 

MARCOS OLIVEIRA 
TENGAN 

00837/
18 

1.285,00 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-M-C 
000039 

MIRLA FERNANDA 
MARTIN 

00442/
19 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NRM-S-E 
000014 

 

 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NELSON VITALINO 
FILHO ME 

00819/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000099 

NOELI PEREIRA DE 
OLIVEIRA 

00834/
18 

1.285,00 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-M-C 
000036 

PET CENTER 
COMERCIO E 
PARTICIPAÇÕES S/A 

00427/
20 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE MIL E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000096 

R J CASTELO 
RESIDENCIA 
ASSISTIDA PARA 
IDOSOS LTDA 

02644/
18 

4.216,80 (QUATRO 
MIL, DUZENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000015 

SANDRA REGINA 
ARADO 

02275/
18 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000011 

SERGIO ROBERTO DE 
OLIVEIRA PLASTINO 

00835/
18 

1.285,00 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-M-C 
000038 

THIAGO JOSÉ DE 
JESUS 35623038824 

00839/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000100 

V R RIOPRETENSE 
INDUSTRIA 
ALIMENTICIA LTDA 

02440/
17 

1.028,00 (UM MIL E 
VINTE E OITO 

REAIS) 

NRM-A-N 
000158 

VINICIUS FELIX DA 
SILVA 

01116/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

NRM-S-D 
000083 

 

 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 
 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CONDOMINIO 
RESIDENCIAL 
BOURGANVILLE 

00824/18 2018000301438 AIP-M-C 
000047 

HOSPITAL DO CORAÇÃO 
RIO PRETO LTDA 01841/18 2021000067215 AIP-S-D 

000128 
V R RIOPRETENSE 
INDUSTRIA ALIMENTICIA 
LTDA 

02440/17 2021000100202 AIP-A-N 
000371 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 00675/21 AIF-P-A 
000231 

JAGUARE BAR RIO PRETO LTDA ME 01802/15 AIF-I-E 
000292 

MULTIFORMULAS RIO PRETO EPP 00536/18 AIF-P-W 
000053 

São José do Rio Preto, 02 de Julho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

COMUNICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SINURB COMERCIAL LTDA.
PREGÃO ELETRÔNICO: 525/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 14019/2020
CONTRATO: PRE/0111/21
Notifi camos a empresa Sinurb Comercial Ltda. para que, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, 
proceda com a entrega dos materiais objeto do pedido nº 
1452/2021, referente a nota de empenho nº 4208/2021. Ou-
trossim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
da publicação, para a empresa, em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais, 
tendo em vista a possibilidade de, não sendo regulariza-
das as pendências, fi car a empresa sujeita às penalidades 
contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Publique-se. Engº Amaury Hernandes 
- Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.

 

 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 

E SEGURANÇA 
PORTARIA SMTTS/Nº 25/2021. 

Dispõe sobre a prorrogação 
da validade do alvará de 
táxi.  
O Eng. Amaury Hernandes, 
Secretário                         
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no 
uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do 
inciso XV, § 1º, artigo 4º, da 
Lei Complementar 
Municipal nº 145/02.  

 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Prorrogar o prazo da validade do alvará de táxi 
exercício 2020/2021 previsto na portaria SMTTS nº 17/2021, 
até o dia 30/07/2021, podendo esse prazo ser prorrogado e/ou 
revogado a qualquer tempo. 
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
       Registre-se; 
    Publique-se; 
   Cumpra-se. 

   São José do Rio Preto, 30 de junho de 2021. 
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EXTRATO DE ADITIVO 
  
PROCESSO Nº 28/2021 
ADITIVO Nº 13/2021 
CONTRATO N° 08/2019 
Contratada: LM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA 
EIRELI 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato 
nº 08/2019. 
Vigência: 02 de julho de 2021 a 01 de julho de 2022. Data da 
assinatura: 30 de junho de 2021. Valor do aditivo: R$ 92.836,68 
(noventa e dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito 
centavos). Recursos orçamentários: 3390.34 – Outras Despesas de 
Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização. Base Legal: Artigos 
57, inciso II, 55, inciso III, e 65, II, alínea d, da Lei nº 8.666/93. São José 
do Rio Preto, 02 de julho de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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EXTRATO DE ADITIVO 
  
PROCESSO Nº 29/2021 
ADITIVO Nº 14/2021 
CONTRATO N° 07/2019 
Contratada: NOBRE FACILITIES LTDA 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato 
nº 07/2019. 
Vigência: 02 de julho de 2021 a 01 de julho de 2022. Data da 
assinatura: 30 de junho de 2021. Valor do aditivo: R$ 1.190.877,12 (um 
milhão, cento e noventa mil e oitocentos e setenta e sete reais e doze 
centavos). Recursos orçamentários: 3390.34 – Outras Despesas de 
Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização. Base Legal: Artigos 
57, inciso II, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 02 
de julho de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 
 


