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PF desativa perfis de rio-pretenses em 
rede social usados para tráfico de drogas

OPERAÇÃO NACIONAL

Hemocentro 
amplia lista de 

sangue em falta 
no estoque

Divulgação
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Segundo 
os de-

legados 
Gustavo de 

Carvalho 
Gomes e 
Cristiano 

Paduá Sil-
va, os dois 
da Polícia 

Federal, 
as drogas 

eram nego-
ciadas em 
perfis com 
nomes fic-

tícios

Justiça proíbe 
morador de digirir 

no condomínio 
em que mora
O Tribunal de Justiça de São 

Paulo deferiu parcialmente um 
Agravo de Instrumento para que 
um jovem volte a ter o direito de 
dirigir nas ruas de Rio Preto, no 
entanto, ele continua proibido 
de dirigir dentro do condomínio 
de luxo na zona leste onde, 
mesmo sendo maior de idade, 
ele mora. A ação corre em se-
gredo de justiça.       Pág.A6

O entorpecente mais ven-
dido por estes perfis era um 
subtipo de maconha que po-
deria equivaler a R$150 cada 
porção comercializada. Em Rio 
Preto cinco perfis foram blo-
queados a pedido da PF para a 
Justiça Estadual do município. 
A operação cumpriu ontem, ao 
todo, dez mandados de busca 
e apreensão. Duas pessoas 
foram presas em flagrante. A 
operação também ocorreu em 
outras sete cidades no país.         
Pág.A4

Seguro-desemprego  
tem menos pedidos 

no 1º semestre 
deste ano

As solicitações de seguro-de-
semprego em Rio Preto apre-
sentaram queda neste primeiro 
semestre de 2021. Segundo 
os dados, o município registrou 
9.905 requerimentos nos seis 
primeiros meses do ano contra 
14.077 no mesmo período de 
2020, uma redução de 29,6%. 
O mês de junho, o último a ter 
os dados divulgados, também 
apresentou queda.  Pág.A5

Prefeitura renova convênios com 38 
instituições que atendem educação infantil
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Diretora protege 
empresa 

Precisa na CPI 
da Covid

Projeto indicará 
nome de Manoel 

Antunes para 
terminal urbano

O Prefeito Edinho Araújo em 
comunicado à imprensa na 
tarde desta quarta-feira (14) 
informou que vai enviar à Câ-
mara de Rio Preto projeto de 
lei que dá o nome “Professor 
Manoel Antunes” ao novo ter-
minal urbano, após a viúva do 
ex-prefeito autorizar. Pág.A3

Vacinação para 
pessoas com 35 e 

36 anos começa hoje
Pág. A2

OBRA Prefeitura de Rio Preto teve aprovado pedido de repasse de R$ 6 milhões para constru-
ção de uma ponte que irá interligar os bairros Jardim Solidariedade e Jardim Nunes      Pág.A6

Depois de emitir um alerta 
na semana passada informando 
que estava com os estoques em 
estado crítico nos tipos sanguíne-
os O+, O- e A+, o Hemocentro 
acrescentou o tipo B+ na lista 
dos tipos em falta.  Pág.A2

Vacinação 
começa 
hoje para 
pessoas de 
35 e 36 
anos em 
Rio Preto e 
Mirassol

Divulgação

Divulgação



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Men-

donça, 
Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova Granada, Olím-

pia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
15 de julho de 2021 COTIDIANO

Dentre todas as artérias do corpo humano, a artéria 
aorta sem sombra de dúvidas representa o leito arterial 
mais importante do nosso organismo. Com origem no 
coração, mais precisamente na intimidade do ventrículo 
esquerdo, a artéria aorta estende-se pelo tórax irrigando 
a medula espinhal, ultrapassa o músculo diafragma pelo 
hiato aórtico, repousa ao lado da coluna lombar e encerra 
sua participação no abdome, conduzindo fluxo sanguíneo 
para órgãos viscerais nobres, como rins, intestino, fígado 
e baço.

Importantes doenças podem acometer a artéria aorta, 
e em decorrência de sua relevância na fisiologia humana, 
as doenças da aorta caracterizam-se pela gravidade da 
patologia e pelo elevado risco de complicações, exigindo 
na maior parte das vezes intervenções cirúrgicas, interna-
ções hospitalares prolongadas e recuperação em unidade 
de terapia intensiva.

As doenças isquêmicas e as doenças aneurismáticas 
constituem as patologias mais frequentes da artéria 
aorta. Os tradicionais fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares representam os maiores preditores dos 
fenômenos degenerativos da parede aórtica. Portanto, 
os pacientes hipertensos, os tabagistas, os obesos e 
os dislipidêmicos caracterizam o grupo de risco para as 
doenças da aorta.

Na maioria dos casos, as doenças da aorta são silen-
ciosas, não expressando sintomas clínicos que permitam 
seu diagnóstico precoce. Portanto, o conceito atual de 
check-up vascular ganha força como o único método de 
avaliação integral do sistema circulatório, oferecendo ao 
cirurgião vascular a oportunidade de diagnosticar as do-
enças da aorta e intervir clinicamente ou cirurgicamente 
se houver necessidade.

O ultrassom Doppler de aorta e artérias Ilíacas dire-
ciona a avaliação para a região abdominal e toracoab-
dominal, com avaliação completa de todo o segmento 
aórtico e a transição arterial para os membros inferiores. 
Todo indivíduo portador de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, a partir dos 50 anos, deve realizar anu-
almente o ultrassom Doppler de aorta e artérias Ilíacas. 
Na presença de alterações, a angiotomografia representa 
o próximo passo da avaliação da artéria aorta, auxiliando 
o cirurgião vascular no melhor planejamento terapêutico.

Os sintomas mais sugestivos de acometimento da 
artéria aorta são: dor lombar, dor nas pernas durante a 
caminhada, formigamento nos pés e frialdade nas ex-
tremidades. A presença de massas pulsáteis dolorosas 
denota gravidade e urgência, com risco de rompimento 
arterial. Pelo caráter silencioso, é recomendável acom-
panhamento médico e avaliação periódica do segmento 
aórtico com o intuito de identificar as doenças da aorta na 
população. Além disso, o caráter genético é imperativo, 
o que aumenta em cinco vezes o risco de doenças na 
aorta na presença de familiares próximos com histórico 
de doenças isquêmicas ou aneurismas de aorta.

Os aneurismas de aorta, por exemplo, representam um 
estado de enfraquecimento e fragilidade da parede aór-
tica, com dilatação arterial progressiva. O risco de rotura 
é iminente, o que impõe risco elevado de complicações 
e alta mortalidade ao paciente portador de aneurisma 
de aorta. O diagnóstico precoce representa o melhor 
instrumento para o sucesso terapêutico dos aneurismas 
de aorta. Atualmente, os procedimentos endovasculares 
com inserção de endoprótese destacam-se pela opção 
minimamente invasiva de efetuar o tratamento do aneu-
risma de aorta. De acordo com a anatomia da aorta, a 
cirurgia convencional também pode ser oferecida aos 
pacientes. O histórico familiar, o fumo e a hipertensão 
arterial sistêmica representam os principais fatores de 
risco para o desenvolvimento do aneurisma de aorta 
abdominal.

Oriente seus amigos e familiares sobre a importância 
de diagnosticar precocemente as doenças da artéria 
aorta. Estimule seus conhecidos a realizarem o check-up 
vascular com ênfase na identificação dos aneurismas 
de aorta e nas isquemias arteriais. A prevenção ainda 
constitui o melhor tratamento das doenças circulatórias. 

Mantenha acompanhamento médico com o seu ci-
rurgião vascular. Se houver dúvidas sobre aneurismas 
de aorta, doenças isquêmicas e outras alterações circu-
latórias, acesse o site www.drsthefanovascular.com.br e 
envie seu comentário.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de 
Medicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Doenças da aorta, grupo de 
risco e principais sintomas
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Vacinação para pessoas de 
35 e 36 anos começa hoje
A Campanha de Vacinação 

contra a Covid-19 inclui nesta 
quinta-feira (15) pessoas de 35 
e 36 anos em Rio Preto. O mu-
nicípio recebeu 8.264 do estado 
doses para vacinar o público, o 
que representa 70% das doses 
necessárias para imunizar as 
duas faixas etárias. Esse público 
poderá ser vacinado nas unida-
des de saúde, das 8h às 14h, e 
na Swift, das 8h às 16h.

A Saúde informou que de-
cidiu liberar a vacinação para 
ambas as idades para seguir o 
cronograma do Estado de São 
Paulo. “Dessa forma, pessoas de 
ambas as idades têm a oportuni-
dade de buscar a vacina em Rio 
Preto enquanto houver doses”, 
informou a Secretaria. As doses 
restantes para complementar a 
vacinação desse público serão 
entregues já nesta quinta-feira 
(15).

Para receber a dose, é ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF e comprovante 
de residência de Rio Preto. Para 
agilizar o tempo de espera nas 
filas, também é importante 
preencher antecipadamente o 
cadastro do Vacina Já, disponível 
em www.vacinaja.sp.gov.br.

A aplicação da segunda dose 
para idosos com 65 anos ou 

mais continua nesta quinta-feira 
(15), nas unidades de saúde, 
das 8h às 14h, e no Recinto 
de Exposições, das 8h às 17h, 
por sistema drive-thru. Quem 
estiver em atraso ou agendado 
para receber a segunda dose de 
Coronavac deve procurar uma 
unidade de saúde, das 8h às 
14h.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
339.763 doses de vacinas, sen-
do 246.728 na primeira etapa e 
81.561 na segunda. Além disso, 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO E MIRASSOL

Divulgação

outras 11.474 receberam dose 
única.

Mirassol - A Prefeitura 
de Mirassol, por meio do De-
partamento Municipal de Saúde 
(DMS), também vai iniciar a 
vacinação contra o Covid-19 do 
grupo de pessoas entre 35 a 36 
anos nesta quinta-feira (15). O 
atendimento acontece em dois 
pontos do município: Centro de 
Saúde, também conhecido como 
Postão, das 8h às 19h, e na Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) do 

bairro Cohab II, das 8h às 16h.
O mesmo grupo poderá rece-

ber o imunizante na sexta-feira 
(16). “O ideal é que os benefi-
ciados deste grupo venham logo 
receber a dose pois a imunização 
é muito importante”, afirmou o 
diretor do DMS, Frank Hulder de 
Oliveira.

A vacinação será feita apenas 
para os moradores de Mirassol 
e por isso a importância de um 
documento com foto e a apre-
sentação do comprovante de 
residência.

Vacinação começa hoje para 35 e 36 anos em Rio Preto e MIrassol

PANDEMIA
Mais 267 casos e seis mortes são confirmadas

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou mais 267 casos 
de Covid-19 no município, sendo 
168 diagnosticados por exame 
PCR, dois por TR sorológico e 97 
TR antígeno. No total são 89.886 
casos, com uma média móvel 
de 120 casos leves por dia e 20 
graves.

Também foram confirmados 
mais seis óbitos, sendo um na 
quinta-feira (8), um no sábado 
(10), dois na segunda-feira e dois 
nesta terça-feira. Desde o início 
da pandemia, o município conta-
biliza 2.575 mortes pela doença, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas os 
dados de 2021 são 55.123 casos 
e 1.653 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 127 
pessoas foram consideradas recu-
peradas da Covid-19, totalizando 
81.433 curados, o equivalente 
a 90,5% dos casos. A cidade 
soma 302.873 notificações de 
pacientes com sintomas gripais e 
270.757 testes realizados. O coe-
ficiente de incidência é de 19.331 
casos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, são 743 pacien-

tes internados com síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), 
com 376 na UTI e 367 na enfer-
maria, sendo 368 residentes de 
Rio Preto e 375 de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19, são 
560 internações, com 331 na 
UTI e 229 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI na 
região é de 76,7%.

Vinicius LIMA 

PREOCUPAÇÃO BOA NOTÍCIA
Hemocentro inclui mais 
um tipo de sangue na 

lista de estoques críticos

Depois de emitir um alerta 
na semana passada informando 
que estava com os estoques 
em estado crítico nos tipos 
sanguíneos O+, O- e A+, o 
Hemocentro acrescentou o 
tipo B+ na lista dos tipos em 
falta. Vale ressaltar que em-
bora alguns tipos estejam em 
situação mais crítica do que 
outros, a instituição precisa de 
doadores de todos os tipos para 
conseguir atender a demanda.

“Estoque crítico significa 
que temos poucas bolsas em 
relação à média diária que 
usamos comumente. Assim, 
se não for reposto logo, pode 
começar a faltar sangue para 
cirurgias, atendimentos de 
urgência etc.”, explicou a coor-
denadora da Captação, enfer-
meira Bárbara Cabrera.

O Hemocentro atende a 39 
instituições de saúde da região. 
“Por isso, pedimos encareci-
damente que a sociedade em 
geral, empresas e entidades 
filantrópicas sejam solidárias e 
venham doar sangue. Precisa-
mos de todos os tipos sanguí-
neos, sem exceção. Qualquer 
dúvida, basta entrar em contato 
com a gente”, solicitou a coor-

denadora.
Podem doar sangue todas 

as pessoas de 18 a 69 anos, 
acima de 50 kg e em boas con-
dições de saúde. Adolescentes 
de 16 e 17 anos também 
podem doar com autorização 
dos pais. Pessoas que foram 
vacinadas com a CoronoVac 
podem doar depois de 48 
horas. Já pessoas que forma 
imunizadas com AstraZeneca, 
Janssen e Pfizer podem doar 
após sete dias.

O telefone de contato da 
instituição é (17) 3201-5151 
ou pelo WhatsApp (17) 99623-
9985 e está localizada na Av. 
Jamil Feres Kfouri, 80 - Jardim 
Panorama, ao lado do Hospital 
da Criança e Maternidade. O 
horário de funcionamento é de 
segunda a segunda, das 7h às 
13h, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados.

Vinicius LIMA 

Fila para leitos de 
internação cai 87%

O número de pacientes 
aguardando por um leito de UTI 
sofreu uma importante redução 
no último mês no Estado de São 
Paulo. O sistema Cross (Central 
de Regulação de Oferta de Ser-
viços de Saúde) registrava 813 
pacientes na fila no dia 14/06. 
Já nesta terça-feira (14), o nú-
mero era de 101 pacientes, uma 
redução de 87,5%.

O Governo de São Paulo tam-
bém anunciou nesta quarta-feira 
(14) que a letalidade dos pa-
cientes hospitalizados pela Co-
vid-19 caiu 46% no Estado em 
junho, em comparação com o 
mês de março, auge da segunda 
onda da pandemia no território. 
O dado é similar à redução de 
internações, que foi de 44% no 
mesmo período.

“A queda acentuada da le-
talidade do coronavírus em 
São Paulo é resultado dos altos 
índices de cobertura vacinal. A 
melhor forma de preservar vi-
das é com a vacina, e foi o que 
aconteceu, principalmente entre 
os idosos acima dos 70 anos, 
que já tomaram a primeira e a 
segunda dose da vacina. A maio-
ria dos vacinados, 80%, com 
duas doses tomou a vacina do 
Butantan”, afirmou o governador 
João Doria.

Junho registrou a taxa de 
letalidade mais baixa do ano en-
tre os hospitalizados: 19%, com 

7.004 pacientes que faleceram 
mesmo recebendo assistência 
devido à gravidade clínica. Este 
número é três vezes menor 
que o registrado em março, 
quando a taxa foi a mais alta 
do semestre - de 35%, equiva-
lente a 23.427 mortes entre os 
internados.

Todas essas faixas etárias 
atingiram coberturas vacinais 
acima da meta de 90% estipu-
lada na campanha. A faixa etária 
acima de 90 anos teve cober-
tura de 95%, e neste grupo a 
letalidade entre internados caiu 
24%. Entre os grupos 100% 
imunizados, as quedas foram 
ainda maiores: de 26% entre 80 
e 89 anos, e de 34% na faixa 
de 70 a 79 anos.

O estado já ultrapassou a 
marca de 62% de adultos va-
cinados com a primeira dose e 
de 20% com esquema vacinal 
completo. Mais de 29,5 milhões 
de doses já foram aplicadas nos 
645 municípios.

Da REPORTAGEM Divulgação

Divulgação
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HOMENAGEM
Vereador encontra 

Alckmin para discutir 
projeto social

O vereador Bruno Moura foi 
à São Paulo nesta quarta-feira 
(14) para se encontrar com o 
ex-governador, Geraldo Alckmin, 
e conversar sobre o Projeto So-
cial Maquininha do Futuro, do 
qual Bruno é um dos líderes. 
Alckmin já conhecia o Projeto 
que foi apresentado quando o 
ex-governador e o vereador se 
conheceram pela primeira vez.

Alckmin, que ainda está no 
PSDB, não oficializou a pré-
-candidatura a governador de 
São Paulo, mas já declarou que 
estuda a possibilidade de trocar 
de legenda para poder disputar 
a próxima eleição, após Rodri-
go Garcia se filiar ao partido e 
declarar sua pré-candidatura ao 
Governo do Estado.

Bruno Moura também se 
encontrou com Cléber Broch, 
empresário da cidade de Mauá, 
que já doou cestas básicas ao 

Projeto Maquininha do Futuro e 
ajuda no dia a dia da entidade.

O Projeto atende cerca de 
815 crianças em Rio Preto no 
período contraturno da escola. 
A entidade oferece oficinas 
esportivas, como dança, capo-
eira, judô, funcional e jiu-jitsu e 
o atendimento é estendido às 
famílias onde é dado suporte 
também com atividades e as-
sistência social.

Andressa ZAFALON 

NA CAPITAL

Prefeitura renova parceria 
com 38 instituições que 

atendem educação infantil
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio da Secretaria de Edu-
cação, renovou na manhã des-
ta quarta-feira (14), os termos 
de parceria com 38 instituições 
que fazem atendimento educa-
cional a 6.293 alunos da rede 
municipal de ensino.

Ao todo serão repassados 
R$ 30.616.515,58, para que 
as instituições realizem servi-
ços de contraturno e atendi-
mento de crianças de 0 a 3 
anos matriculadas em creches 
de período integral da cidade.

As entidades parceiras ofe-
recem atividades educativas 
complementares com o desen-
volvimento de oficinas diver-
sas (pedagógicas, esportivas, 
culturais, artísticas, lúdicas e 
recreativas). O serviço busca 
promover o desenvolvimento 
das habilidades e potencialida-
des das crianças e adolescen-
tes, contribuindo no processo 
educacional, construção da 
autonomia, identidade e trans-
formação do sujeito enquanto 
ser social.

A cerimônia de assinatura 
dos termos de parceria foi rea-
lizada no auditório da Prefeitura 
de Rio Preto e contou com a 
presença dos presidentes e re-

presentantes de 38 instituições 
parceiras.

“Sozinhos não fazemos 
nada, o município precisa da 
colaboração de toda a socieda-
de para atender com qualidade 
os que mais precisam. Vocês 
fazem um trabalho brilhante, 
digno de reconhecimento. Essa 
parceria com o poder público é 
importante para atender melhor. 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Requerimentos e projetos pedem 
mais zelo com animais da represa

Os vereadores Robson Ricci 
e Pedro Roberto protocolaram 
documentos na Câmara de Rio 
Preto com o objetivo de saber 
informações dos cuidados que 
estão sendo tomados com os 
animais que ficam no entorno 
da represa municipal.

Ricci fez um requerimento 
para saber quais animais vivem 
ao redor da Represa e que são 
de responsabilidade da Pre-
feitura alimentar. No mesmo 
sentido, o vereador também 
apresentou um Projeto de Lei 
(PL) que determina a utilização 
de sobras de alimentos da rede 
pública na alimentação dos 
animais silvestres que lá ficam.

Em sua justificativa, Ricci diz 
que a atual situação que pas-
sam os animais é delicada, pois 
são abandonados na Represa e 
não conseguem obter alimen-
to direto da natureza. “Esses 
animais dependem quase que 

exclusivamente de ações de ca-
ridade da classe das protetoras 
de animais para se alimenta-
rem”, explica o vereador.

Os patos e gansos seriam 
os mais prejudicados, pois, se-
gundo o vereador, as cuidadoras 
de animais vão até o local para 

e a quantidade de animais já 
castrados. O vereador também 
questionou sobre os casos de 
esporotricose, que é uma mico-
se subcutânea que surge quan-
do o fungo entra no organismo 
por meio de uma ferida na pele.

Por nota, a Secretaria do 
Bem-Estar Animal informou 
que a alimentação destes ga-
tos é feita pelas cuidadoras 
com doações de ração e/ou 
recursos próprios. “Os animais 
são castrados pela Diretoria 
do Bem-Estar Animal (Dibea), 
com parcerias para capturar e 
levar os gatos até o local. Até o 
momento foram castrados cerca 
de 300 animais”.

Sobre a doença, a Secretaria 
disse que atualmente tem 14 
casos confirmados de esporo-
tricose em gastos na Represa. 
“Reforçamos que a Diretoria do 
Bem-Estar Animal realiza traba-
lho constante junto às cuidado-
ras para garantir os cuidados a 
esses animais”, conclui.

Andressa ZAFALON 

alimentar os gatos com ração 
e os patos e gansos acabam 
consumindo o alimento.

Em relação aos gatos, o 
vereador Pedro Roberto fez um 
requerimento solicitando infor-
mações sobre o cronograma 
de castração destes felinos 

Divulgação SMCS

VEREADORES

CONVÊNIOS

Gatos são alimentados na represa municipal

Minha gratidão e reconheci-
mento a todos vocês”, disse o 
prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo, durante a cerimônia.

A secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta falou sobre 
as dificuldades da situação pan-
dêmica e da superação de to-
dos os parceiros nesse período.

“Vivemos uma época com-
plexa e de grandes dificuldades. 

Entidades atendem crianças de zero a 3 anos em contraturnos ao horário escolar

As parcerias nesse momento 
foram importantes para nos-
sos alunos serem atendidos 
com qualidade e dignidade. 
Fizemos o percurso das águas, 
passamos pelos obstáculos e 
estamos fluindo, sem parar. 
Nós nos reinventamos e vocês 
nos ajudaram nesse caminho. 
Vamos juntos fazer mais pelas 
nossas crianças”, afirmou.

Divulgação

Diretora protege empresa
A diretoria técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela 

Medrades, soltou o verbo durante depoimento ontem à CPI da 
Covid, mas protegeu a empresa e o governo de possíveis irre-
gularidades. Amparada por uma liminar do STF para não fazer 
declaração, que criasse provas contra si mesma, a diretora 
ficou em silêncio terça-feira, que obrigou o presidente da CPI, 
senador Omar Aziz (PSD-AM), a suspender a sessão. Emanuela 
disse que a oferta de US$ 15 da vacina Covaxin por dose foi a 
única feita pela empresa indiana Bharat Biotech ao Ministério 
da Saúde e negou segunda oferta de US$ 10. A diretora se 
colocou à disposição da CPI para fazer uma acareação com o 
funcionário Luís Ricardo Miranda para esclarecer as dúvidas da 
CPI. Ricardo, juntamente com o seu irmão, deputado Luís Miran-
da (DEM-DF), foram os responsáveis pela denúncia do suposto 
esquema de propina envolvendo funcionários, na aquisição da 
vacina indiana. O contrato previa a aquisição de 20 milhões de 
doses, no valor de R$ 1,6 bilhão. A diretora, entretanto, não 
soube explicar o porquê que o contrato foi suspenso pelo governo 
por irregularidades.

Guarda
Edinho Araújo (MDB) disse 

que a queda dos casos de 
covid anima a equipe que 
atua no combate à pandemia, 
porém, alertou que não pode 
baixar a guarda. “Os protocolos 
determinados pela vigilância 
sanitária devem continuar 
sendo seguidos com rigor: lavar 
as mãos, usar máscara e evitar 
aglomerações”, diz. “Quem 
ainda não se vacinou deve to-
mar a dose, inclusive os jovens, 
porque só assim venceremos 
essa guerra”, acrescentou.

Contra distritão
O presidente do MDB, Pedro Nimer (foto), disse que é contra a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que institui o chamado 
“distritão”, como novo sistema eleitoral para ser implementado 
nas eleições do ano que vem. “As regras atuais são mais demo-
cráticas, por isso sou contra o distritão”, diz. Neste sistema, as 
eleições para deputado federal, estadual e vereador passam a ser 
majoritárias, portanto, são eleitos os candidatos mais votados. 
O sistema proporcional em vigor, diz Nimer, proporciona mais 
oportunidade para as pessoas disputarem as eleições, porque 
as cadeiras são distribuídas de acordo com o número de votos 
recebidos pelo candidato e também pelo partido. A relatora 
deputada Renata Abreu (Podemos-SP) deu parecer favorável ao 
prosseguimento da proposta. Por ser uma emenda constitucional, 
a PEC necessita de 308 votos para ser aprovada no plenário da 
Câmara Federal. “Eu não acredito que seja aprovada, mas é uma 
visão particular minha”, ponderou o emedebista.

Conteúdo
O postulante à Presidência 

Ciro Gomes (PDT) revelou que 
cobra de R$ 15 a R$ 20 mil 
para fazer palestras. Para dar 
uma cutucada no ex-presiden-
te Lula da Silva (PT), o pede-
tista disse que o adversário 
político, na época de vacas 
gordas, cobrava R$ 200 mil 
por palestra, mas bancada 
pela Odebrecht. “Eu tenho 
muito mais conteúdo que ele 
para partilhar”, comparou. 
Profetiza que eles vão travar 
muitos debates em 2022.

Animador
Dados divulgados pela Se-

cretaria da Saúde são ani-
madores! Em seis dias foram 
registrados 267 casos de co-
vid-19. No pico da pandemia, 
o índice de infecção, em um 
único dia, era quase o dobro 
na cidade. O número de óbitos 
também apresentou queda 
abrupta e em quatro dias foram 
registrados seis casos. É sinal 
que a vacina já está fazendo 
efeito, além da fiscalização 
para combater a promoção das 
festanças clandestinas.

Tratativas
O presidente nacional do 

PSD, Gilberto Kassab, disse 
que está em tratativas com 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 
para lançá-lo na disputa pela 
Presidência da República, 
em 2022. O morubixaba diz 
que o presidente do Senado 
tem todos os requisitos para 
postular o cargo. A declaração 
feita durante debate com a 
presidente do PT, Gleisi Hof-
fmann, terça-feira à noite, na 
CNN. Kassab disse ainda ser 
contra o chamado “distritão”.

Suspensa
O presidente da comissão 

de inquérito, Celso Peixão 
(MDB), informou que a oitiva 
que deveria acontecer ontem 
para colher depoimentos dos 
vereadores Anderson Branco 
(PL) e de Renato Pupo (PSDB), 
foi suspensa porque Bruno 
Moura (PSDB), integrante da 
comissão, viajou para São 
Paulo. A reunião para ouvir os 
vereadores, separadamente, 
acontece hoje pela manhã. 
Anderson acusa o tucano por 
quebra de decoro parlamentar.

Novo rumo
Geraldo Alckmin deverá 

deixar o PSDB ainda neste mês 
para se filiar ao PSD, porém, 
a data ainda não foi definida. 
O ex-governador se recusa a 
disputar prévias contra o neo-
tucano vice-governador Rodri-
go Garcia, que tem o apoio do 
governador João Doria (PSDB). 
Diante do quadro, Gilberto 
Kassab, portanto, também tem 
meta de criar palanque para 
fortalecer a possível candida-
tura de Rodrigo Pacheco no 
estado de São Paulo.Edinho fará projeto para chamar 

terminal urbano de Manoel Antunes

O Prefeito Edinho Araújo 
em comunicado à imprensa na 
tarde desta quarta-feira (14) 
informou que vai enviar à Câ-
mara de Rio Preto projeto que 
dá o nome “Professor Manoel 
Antunes” ao terminal urbano.

A decisão foi tomada após 
consulta e concordância da 
viúva Nazira Antunes. O ex-pre-
feito governou o município nos 
períodos de 1983 a 1988 e de 
1993 a 1996, além de ter sido 
vereador e presidente da Câma-
ra. Professor e ex-funcionário 
dos Correios, Antunes faleceu 
em 4 de março de 2017, aos 
83 anos de idade.

Entenda -  Inicialmente 
o terminal urbano de Rio Preto 
foi nomeado como ‘Valdomiro 
Lopes da Silva’, através de 
uma lei apresentada pelo então 
vereador, e hoje secretário de 
Esportes, Fábio Marcondes e 
aprovada pela Câmara antes 
de ser ratificada pelo Executivo, 

comandado então por Valdomi-
ro, o filho.

Em maio de 2020, o Ministé-
rio Público de São Paulo, entrou 
com Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (Adin) contra a 
legalidade da lei. Em março 
deste ano, o tribunal julgou a 
ação procedente.

O terminal levava o nome 
do ex-prefeito Valdomiro Lopes 
da Silva (pai), que comandou 
a cidade em 1958. Segundo 
a Justiça, houve ofensa ao 
princípio da impessoalidade. A 
lei foi sancionada pelo filho do 
homenageado, o ex-prefeito de 
Rio Preto Valdomiro Lopes da 
Silva Júnior, que administrou Rio 
Preto entre 2009 e 2016, em 
dois mandatos.

A Prefeitura de Rio Preto re-
correu novamente para manter o 
nome do terminal de transporte 
coletivo como “Prefeito Valdomi-
ro Lopes”. Foi feito um Agravo de 
Instrumento contra o Tribunal de 
Justiça, que negou pedido para 
que a ação seja analisada no 
Supremo Tribunal Federal.

Andressa ZAFALON 
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PF detecta cinco perfis em rede social 
que vendiam drogas e faz duas prisões

A Polícia Federal de Rio 
Preto realizou na manhã desta 
quarta-feira (14) dez manda-
dos de busca e apreensões 
em Rio Preto durante o cumpri-
mento da Operação Green Net 
que tem como intuito combater 
o tráfico de entorpecente reali-
zado por perfis em rede social. 
Destas dez pessoas, duas fo-
ram presas em flagrante.

Segundo a PF as investiga-
ções foram iniciadas em 2019 
em Rio Preto quando após a 
apreensão de uma correspon-
dência enviada pelos Correios 
que possuía drogas um in-
quérito policial foi instaurado 
para a apuração da origem 
dos entorpecentes. Assim foi 
constatada a existência de um 
grupo de pessoas em Rio Preto 
que comprava as drogas em 
bocas de fumo virtuais, como 

são mais conhecidos os perfis.
Ainda durante os mandados, 

dois investigados foram presos 
em flagrante e encaminhados 
para o Centro de Detenção Pe-
nitenciária, onde eles posterior-
mente responderão pelo crime 
de tráfico de drogas; e fora os 
entorpecentes os policiais apre-
enderam um revolver calibre 
22, que segundo o investigado 
a arma não é de sua posse e 
sim de um familiar, dinheiro, 
computadores e celulares.

Segundo os delegados Gus-
tavo de Carvalho Gomes e 
Cristiano Paduá Silva, os dois 
da Polícia Federal, as drogas 
eram negociadas em perfis 
com nomes fictícios numa rede 
social conhecida onde após 
todo o acordo eram embaladas 
e encaminhadas pelo Correios 
também com nomes fantasio-
sos e endereços incorretos, 
para enfim serem revendidas.

Fora Rio Preto os mandados 
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Delegados Gustavo Gomes e Cristiano Paduá Silva

de apreensão deste caso foram 
realizados em Santa Fé do Sul/
SP, Rio Claro/SP, Praia Grande/
SP, Campos do Jordão/SP, São 
Paulo/SP, Contagem/MG e Almi-
rante Tamandaré/PR.

O entorpecente mais vendi-
do e revendido por estes perfis 
era um subtipo de maconha que 
poderia equivaler a R$150 cada 
porção comercializada, tendo 
como seu diferencial o alto teor 
de THC (tetraidrocanabinol). Em 
Rio Preto cinco perfis foram blo-
queados a pedido da PF para a 
Justiça Estadual de município.

“Esse tipo de droga híbrida 
tem a produção nacional. Mui-
to provavelmente as pessoas 
conseguiram importar algumas 
sementes e foi identificado pela 
polícia que alguns processos 
eram feitos até pelos próprios 
investigados”, acrescentou o 
delegado Gustavo.

Ainda segundo a PF um 
dos detidos já possui histórico 

criminal por uso de moeda falsa 
e doze dos dezessete investi-
gados em toda a operação já 
possui passagem pela polícia 
pelo crime de tráfico de drogas, 
sendo que desses alguns já tra-
balhavam com a transportação 
pelo correio.

Os investigados poderão 
responder, na medida de suas 
responsabilidades, pelos crimes 
de tráfico de drogas e de asso-
ciação para o tráfico, cuja as 
penas somadas variam de 8 a 
25 anos de reclusão.

Green Net - O nome da 
operação, Green Net, foi dada 
em razão de a palavra “green” 
significar “verde” em inglês, 
referência à coloração carac-
terística da maconha, e “net” 
pelo fato de a comercialização 
da droga se dar preponderan-
temente no âmbito virtual da 
internet. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

ROSA FERRATO DA SILVA, natural de 
Olímpia/SP, faleceu aos 79 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Nilson Paula, 
Onides Aparecida, Luciana (falecida). Foi 
sepultada no dia 14/07/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Sâo João Batista.

BOANERGIS TUPONI, natural de Taqua-
ritinga/SP, faleceu aos 79 anos de idade. Era 
solteiro. Foi sepultado no dia 14/07/2021 às 
15:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

JOSÈ CARLOS DE SOUZA, natural de 
Viradouro/SP, faleceu aos 83 anos de idade. 
Era viúvo. Foi sepultado no dia 14/07/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

FRANCISCO INOCENTE DE PAIVA, 
natural de São José de Mipibu/RN, faleceu 
aos 92 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Edival, Genival, Sonia, Zilda, 
Angela, Selma, Edna, Maria, Julio, Juliana, 
Ednaldo (falecido). Foi sepultado no dia 
13/07/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério o Parque Jardim da Paz.

ALDA CRISTINA COSTA, natural de 
Nhandeara/SP, faleceu aos 34 anos de 
idade. Era solteiro e deixou seus seu 
filho Carlos Gael. Foi sepultada no dia 
13/07/2021 às 13:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

EGNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, 
natural de Monte Aprazível/SP, faleceu aos 
57 anos de idade. Era divorciado e deixou 
suas fi lhas Carina, Carla. Foi sepultado no 
dia 13/07/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

JOSE BENEDITO LEME, natural de 
General Salgado/SP, faleceu aos 75 anos de 
idade. Era casado com Maria Edes de Jesus 
Leme e deixou seus fi lhos Maria Fernanda, 
Flavio José, Fabio Luiz. Foi sepultado no dia 
13/07/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ESTEVAM MARIA DE CAMARGO, natu-
ral de Tabapuã/SP, faleceu aos 90 anos de 
idade. Era viúvo e deixou seus fi lhso Maria 
Aparecida, Cleuza, Teresinha, Zenaide, De-
osdete, Claudia, José Wilson, Edson (faleci-
do), Laercio (falecido), Joaquim (falecido). 
Foi sepultado no dia 13/07/2021 às 10:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

JUSTIÇA

Uma mulher que estava 
sendo procurada pela justiça 
resolveu espontaneamente se 
entregar, nesta terça-feira (13). 
Ela tinha um mandado de pri-
são, com regime semiaberto, 
expedido no dia 26 de maio 
de 2021.

O seu pai foi quem a levou 
até o fórum policial para se en-
tregar. Foi dado a ela o cumpri-
mento do mandado e o registro 
digital de ocorrência. Ela vai 
passar por exame de corpo de 
delito cautelar e depois será 
levada ao Departamento de 
Investigação Criminal local. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Pai leva filha 
procurada 

para se 
entregar
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ESTELIONATO VIRTUAL FINANCIAMENTO

Vítima paga boleto 
clonado e acaba 

perdendo R$ 1,5 mil

Uma mulher que possui 
um financiamento de veículo 
em nome da sua mãe entrou 
em contato com o auxílio do 
cliente da marca solicitando 
expedição de um novo boleto, 
pois o anterior já estava vencido 
e foi orientada a acessar o site 
oficial. 

Assim que entrou no site, a 
vítima encontrou o ícone “Meu 
Financiamento”, clicou e pediu 
a 2°via do boleto e foi direcio-
nada para uma conversa no 
Whatsapp, pois sua conta do 
aplicativo ficava conectada ao 
computador.

A vítima mandou mensa-
gem e recebeu resposta de 
um suposto atendente virtual 
da concessionária. Durante a 
conversa a vítima recebeu o 
boleto e fez o pagamento no 

valor de R$1.546,50.
Alguns dias depois, a vítima 

recebeu contato do banco co-
brando o pagamento da fatura 
em aberto. A mulher foi até a 
agência e contou sobre o ocor-
rido para a atendente que disse 
que o banco não utiliza do ex-
pediente de direcionar contato 
no site para o aplicativo What-
sapp, orientando que a vítima 
registrasse queixa e levasse os 
documentos para ser analisado.

A vítima informou que na 
conversa do Whatsapp a pes-
soa que conversou com ela 
tinha todas as informações do 
financiamento, com número de 
contrato, dados do veículo e 
nome do responsável. Ela tam-
bém apresenta comprovantes 
da conversa e o pagamento do 
boleto falso. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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Mulher recebe SMS e cai 
em golpe de site falso

Uma mulher recebeu uma 
mensagem de SMS, nesta 
terça-feira (13), pedindo para 
que ela acessasse um link para 
atualizar seu cadastro e evitar o 
bloqueio da sua conta bancária. 
Ela possui conta em uma agên-
cia bancária da Avenida Nossa 
Senhora da Paz, em Rio Preto.

A mulher clicou no link e foi 
direcionada para um site que 
realmente aparentava ser do 
banco em que ela possui con-
ta. Neste site, ela preencheu 
alguns campos com os dados 
da sua conta, agência, senha 
e chave de segurança do apli-
cativo do banco. 

Em seguida, ela entrou na 
conta pelo aplicativo e viu que 
havia sido realizada uma trans-
ferência no valor de R$520 
para a conta de outra mulher. 
Ela afirma que não realizou essa 

transferência e que não autori-
zou que ninguém a realizasse.

A vítima entrou em contato 
com o banco, que orientou ela a 
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registrar um boletim de ocorrên-
cia antes de realizar qualquer 
bloqueio no banco. (Colaborou 
Maria Paula ANDRADE)
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CALOTE

Comprador vai cobrar 
entrega de portão e 

apanha de serralheiro

Um homem de 25 anos 
negociou a confecção de um 
portão de metal com um serra-
lheiro, ele comprou os materiais 
exigidos  e pagou o valor de 
R$ 1.500 pela confecção. A 
entrega do portão estava pre-
vista para sexta-feira passada, 
dia 10 de julho, porém, não 
aconteceu.

O homem foi questionar o 
serralheiro sobre a entrega e foi 

agredido por ele com socos e 
chutes. A esposa do serralheiro 
arremessou pedras em direção 
da vítima, causando lesões 
corporais a ele. 

O serralheiro também der-
rubou a moto e o celular do 
homem no chão e o chutou 
danificando o aparelho. Foi pe-
dido um exame de IML, a vítima 
tem prazo de até seis meses 
para dar início ao procedimento 
criminal cabível. (Colaborou 
Maria Paula ANDRADE)
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REVÓLVER
Jovens encontram arma às 

margens do rio Preto e acionam PM

Durante um patrulhamen-
to, nesta terça-feira (13), os 
policiais foram chamados por 
dois adolescentes, por volta 
das 11h45, indicando que nas 
margens do rio Preto havia uma 
arma de fogo.

Os policiais vistoriaram o 
local e encontraram a arma às 
margens do rio. A arma era do 
revólver calibre 32 e estava to-
talmente oxidada e em péssimo 
estado, não foi possível ver se 
tinha numeração ou não. 

O tambor da arma estava 

totalmente emperrado, não 
sendo possível retirar cartuchos 
do seu interior nem contabiliza-
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-los. Nada mais foi encontrado 
no local. (Colaborou Maria 
Paula ANDRADE)

Jovens encontram arma às 
margens do rio Preto e acionam PM

DELIVERY PM prende traficante na 
hora da entrega da droga

Durante o patrulhamento 
nesta terça-feira (13), policiais 
militares notaram um compor-
tamento estranho de um moto-
rista que ao ver a viatura ficou 
inquieto ao volante e realizou 
uma manobra brusca entrando 
em um estacionamento de um 
prédio.

Os policiais abordaram o 
suspeito e ao fazerem a vistoria 
no interior do carro encontra-
ram no assoalho do lado do 
passageiro três tijolos de ma-
conha. Quando foi questionado 
pela droga o homem disse que 

ia fazer a entrega dos tijolos 
para outra pessoa no prédio em 
que estacionou.

Cada tijolo seria vendido por 
R$1.800. O homem informou 
que havia mais drogas dentro 
de uma geladeira desligada na 
sua casa, ele levou os policiais 
até lá e encontraram mais dois 
tijolos de maconha, uma ba-
lança, uma faca e R$100 em 
dinheiro.

O homem relatou que está 
comercializando drogas há três 
meses. Ele foi preso em flagran-
te diante da materialidade e da 
confissão do crime. (Colaborou 
Maria Paula ANDRADE)
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Dia 16 de julho de 2021
A partir das 9h, ao vivo, pela rádio Interativa, 
no programa “Show do Roberto”.

Acompanhe também pelo 
Facebook: interativafmriopreto e pelo 
YouTube: https://youtu.be/gwE-ovEaKkk.

O livro é distribuído gratuitamente 
e pode ser solicitado pelo e-mail: 
deodoro@serifacomunica.com.br ou pelo 
WhatsApp: (17) 99167-5408.

LANÇAMENTO DO LIVRO

Pedidos de seguro-desemprego caem 
no primeiro semestre deste ano

As solicitações de segu-
ro-desemprego em Rio Preto 
apresentaram queda neste 
primeiro semestre de 2021. 
Segundo os dados do Governo 
Federal, o município registrou 
9.905 requerimentos nos seis 
primeiros meses do ano contra 
14.077 no mesmo período de 
2020, uma redução de 29,6%.

O mês de junho, o último 
a ter os dados divulgados, 
também apresentou queda, 
contabilizando 1.608 pedidos 
do seguro, 205 a menos do 
que maio. Se comparado com 
o mês de junho de 2020, um 

dos picos de solicitações do 
ano passado, também houve 
uma diminuição de 32,3%.

“É um número ainda alto, 
mas mostra uma importante 
redução nesse primeiro semes-
tre e que deve ser celebrada. 
É importante ressaltar que Rio 
Preto não teve nenhum mês 
negativo na geração de empre-
gos neste ano, o que foi deter-
minante para essa diminuição. 
Com o avanço da vacinação, 
a economia tende a ter uma 
melhor no segundo semestre, 
diminuindo as demissões”, 
comentou o economista José 
Mauro da Silva.

Neste primeiro semestre, o 
Estado de São Paulo registrou 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

Divulgação

892.403 requerimentos de 
seguro-desemprego, sendo a 
maioria solicitado por homens, 
na faixa dos 30 a 39 anos. 
Em âmbito nacional foram 
3.128.024 pedidos no período. 
Todo o trabalhador com carteira 
assinada tem direito a receber o 
benefício em caso de dispensa 
sem justa causa.

As solicita-
ções de se-

guro-desem-
prego em Rio 

Preto apresen-
taram queda 

neste 
primeiro se-

mestre de 
2021

Com o avanço da 
vacinação, a economia 

tende a ter uma 
melhor no segundo 

semestre

“

”

HOJE

Educação convoca 20 
estagiários de Pedagogia

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto está 
convocando 20 estagiários 
de Pedagogia que foram 
classificados no processo 
de seleção simplificada re-
ferente ao edital da pasta 
nº 02/20 – a lista inicial dos 
aprovados foi publicada no 
dia 18 de março de 2020.

Os aprovados devem 
comparecer a sede da Secre-
taria nesta quinta-feira (15) 
às 14 horas – o convocado 
que deixar de comparecer 
na data, hora e local, terá 
até o dia 19 de julho, para 
comparecer na Secretaria. O 
não comparecimento nestas 
duas oportunidades será 
considerado desistente.

Documentos - O 
candidato que comparecer 

no prazo e local determina-
do, terá o prazo máximo de 
10 dias úteis a partir da data 
de publicação desta Convo-
cação que acontece nesta 
quarta-feira (14) no Diário 
Oficial (DHoje Interior). Os 
documentos exigidos deve-
rão ser encaminhados para 
o e-mail setordeestagio@
riopreto.sp.gov.br

Carga Horaria – o 
convocado deverá ter a 
disponibilidade de horário 
para cumprir carga horária 
de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais.

A Secretaria fica localiza-
da na Rua General Glicério, 
3947, Vila Imperial.

O nome dos estagiá-
rios convocados podem ser 
acessados nesta reporta-
gem no portal do Jornal 
DHoje

Sérgio SAMPAIO 

ESTÂNCIA
Olímpia espera retomada de visitas após 

queda de 62% dos turistas em 2020

A cidade de Olímpia é co-
nhecida por ser um dos princi-
pais pontos turísticos do Estado 
de São Paulo. No entanto, a 
pandemia provocou uma que-
da no número de visitantes no 
município. Em 2019, quase três 
milhões de turistas passaram 
por Olímpia. Já em 2020, com 
os parques e hotéis fechados 
por sete meses, de março a 
setembro, o número caiu para 
1,1 milhão de turista, uma di-
minuição de 62%.

Os números continuaram 
menores em 2021. De janeiro a 
maio deste ano foram 373.224 
visitantes (em março e abril os 
parques tiveram que fechar no-
vamente), contra 656.880 em 
2020 e 1.041.389 em 2019, 
levando em consideração o 
mesmo período. Marcos Bitten-
court, gerente-geral Comercial 
MICE do Hot Beach, um dos 
parques de Olímpia, falou sobre 
as expectativas para o setor no 

segundo semestre.
“2020 foi um ano muito 

complicado, onde ficamos mais 
da metade do ano de portas 
fechadas. Com a vacinação 
avançando, nós estamos com as 
expectativas altas para esse 2º 
semestre. Neste mês de julho, 
por exemplo, nós já estamos 
com 60% de ocupação em nos-

Bittencourt.
Os meses de janeiro e de-

zembro são os que mais atraem 
visitantes em Olímpia. Janeiro de 
2020, ainda antes da pandemia, 
foi o que mais registrou turistas 
desde 2019 com 420.182 
visitantes, 14,5% a mais do no 
ano anterior. Segundo a Secre-
taria de Turismo e Cultura, se o 
crescimento tivesse se mantido 
em um cenário sem pandemia, 
Olímpia teria alcançado 3,8 mi-
lhões de visitar no ano passado.

“Em janeiro do ano passado 
o número de visitantes era oito 
vezes maiores do que a nossa 
população. Com os parques 
fechados, esse número acabou 
zerando, mas o bom percentual 
de pessoas vacinadas nos dá 
confiança de que retomaremos 
o crescimento. Há uma nítida 
procura pelas atrações ofere-
cidas nos parques aquáticos 
e esperamos um alto número 
de visitantes já em janeiro de 
2022”, afirmou a secretária de 
turismo, Priscila Foresti.

Vinicius LIMA

sas vagas de hotéis”, comentou.
Nesta quinta-feira (15), o 

Hot Beach, que possui um par-
que aquático e três resorts, vai 
inaugurar o seu quarto resort, 
com 442 apartamentos. “Esse 
projeto de expansão já existia 
antes mesmo da pandemia e já 
gerou 200 empregos na cidade 
nas últimas semanas”, afirmou 

Divulgação
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Editais de
PROCLAMAS

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

1. ROBERTO GOMES RUSSINI e RAYANA MENDES 
PEREIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ ROBERTO RUSSINI e 
de SHIRLEY GOMES MORENO e ELA fi lha de RAIMUNDO 
NONATO MENDES PEREIRA e de RAIMUNDA PEREIRA 
LIMA MENDES;

2. REGINALDO LUIZ FARIAS e ELIONAI DA LUZ AL-
VES, sendo ELE fi lho de FRANCISCO FARIAS SOBRINHO 
e de MARIA HELENA FARIAS e ELA fi lha de JOSÉ DA LUZ 
RODRIGUES e de ALICE ALVES RODRIGUES;

3. JOSÉ LUIZ ALVES e VALÉRIA CRISTINA PE-
TRELLA, sendo ELE fi lho de JOSÉ ALVES DA COSTA e de 
APARECIDA MAZZONI e ELA fi lha de FULIO PETRELLA e 
de IZABEL VERONEZI PETRELLA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 14/07/2021.

Editais de
NOTIFICAÇÃOTJ proíbe morador de 

dirigir no condomínio 
em que ele mora

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo deferiu parcial-
mente um Agravo de Instru-
mento para que um jovem 
volte a ter o direito de dirigir 
nas ruas de Rio Preto, no en-
tanto, ele continua proibido 
de dirigir dentro do condo-
mínio de luxo na zona leste 
onde, mesmo sendo maior 
de idade, ele mora. A ação 
corre em segredo de justiça.

A ação foi proposta pelo 
condomínio, após o jovem 
ser flagrado dirigindo em alta 
velocidade e com manobras 
arriscadas nas dependências 
do local, além de fazer ame-

aças verbais proferidas contra 
moradores e funcionários da 
portaria, dano ao patrimônio 
e disparos de arma de fogo.

Na época, a Vara da In-
fância e Juventude de Rio 
Preto determinou a busca e 
apreensão da arma de fogo 
e o proibiu de dirigir qualquer 
veículo, sendo dele ou de 
outra pessoa, tanto dentro do 
Condomínio como nas ruas de 
Rio Preto sob pena de R$10 
mil por cada descumprimento.

Segundo o despacho, “fo-
ram condutas que expões 
riscos graves à incolumi-
dade física e psicológica 
das crianças e adolescentes 
moradores do Condomínio e 
dos demais frequentadores 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

JUSTIÇA

CONVÊNIO
Estado libera R$ 6 mi para construir 

ponte entre bairros de Rio Preto

Foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado de São Paulo 
na terça-feira (13), uma ma-
nifestação da Subsecretaria 
de Convênios com Municípios 
não Governamentais, referente 
a convênio com a Prefeitura de 
Rio Preto aprovando pedido de 
repasse de R$ 6 milhões para 
construção de uma ponte que 
irá interligar os bairros Jardim 
Solidariedade e Jardim Nunes, 
região norte de Rio Preto.

Na ocasião, o prefeito Edi-
nho Araújo foi recebido pelo 
presidente da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, o deputado 
Carlão Pignatari e o secretário 
de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo, Marco 
Vinholi e solicitou a verba.

De acordo com a Secretaria 
de Obras, esta nova via de aces-
so terá 720 metros de extensão 
e inclui a ponte de 46 metros 
sobre o rio Preto, interligando 
diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas. A obra faz 
parte do projeto de melhoria 
do sistema viário da cidade, 
atendendo principalmente o 
transporte público.

Apresentada pelo prefeito 
Edinho, a solicitação contou 
com aprovação do governador 
João Doria e do vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia.

Da REDAÇÃO

Verba é para constru-
ção de uma ponte que 
irá interligar os bairros 
Jardim Solidariedade e 
Jardim Nunes

Divulgação

MIRASSOL ESTADUAL

O prefeito de Mirassol, 
Edson Antônio Ermenegildo, 
visitou o aterro sanitário do mu-
nicípio para conferir de perto a 
instalação da 12ª célula (uma 
manta impermeável de PEAD - 
polietileno de alta densidade) 
para a colocação de resíduos 
orgânicos. Com isso, o espaço 
do aterro será ampliado em 8 
mil metros quadrados.

Atualmente o aterro pos-
sui 11 células já concluídas. 
O aterro contará ainda com 
a implantação de mais duas 
células (13ª e 14ª) o que vai 
aumentar a vida útil do local 
em aproximadamente 10 anos.

Também está sendo feita a 
3ª lagoa de chorume, que vai 
captar toda decomposição do 
material orgânico depositado 
no aterro sanitário. Atualmen-
te são depositados cerca de 
30 toneladas dia de resíduos 
orgânicos.

O Aterro Sanitário de Mi-
rassol - licenciado pela Cetesb 
- fica localizado na estrada da 
Barra Grande, na zona Rural 
de Mirassol.

Obra amplia 
aterro 

sanitário 

Da REDAÇÃO

Bolsa Educação com benefício de 
R$ 500 vai atender 20 mil pessoas 

Após as 
inscrições, os 

candidatos serão 
entrevistados 
pelas próprias 
unidades de 

ensino

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(14) o início das inscrições 
para o programa Bolsa do 
Povo Educação. A iniciativa irá 
contratar 20 mil responsáveis 
de alunos da rede estadual 
de ensino para prestar apoio 
geral às escolas, com um be-
nefício mensal de R$ 500 por 
mês durante seis meses. Eles 
vão atuar principalmente no 
acompanhamento de proto-
colos sanitários, garantindo o 
retorno presencial seguro para 
estudantes e funcionários.

Ao DHoje, a assessoria 
da Secretaria Estadual de 
Educação informou que ainda 
não possuem os números re-
gionalizados, ou seja, quantos 
responsáveis serão contrata-
dos ou quantas escolas serão 
contempladas em Rio Preto.

O Bolsa do Povo Educação 
tem como principal objetivo 
auxiliar as famílias a superar os 
desafios educacionais e finan-
ceiros provocados pela pande-
mia e ampliar o envolvimento 
de toda a comunidade escolar, 
reforçando vínculos entre alu-
nos, professores e servidores 
da Educação e gerando novos 
postos de ocupação.

Com a medida, o Governo 
de São Paulo vai proporcionar 
novas ocupações, ampliar a 

qualificação profissional, gerar 
renda para parte da população 
desempregada e aumentar as 
equipes escolares, mobilizan-
do mais pessoas em prol da 
Educação.

As inscrições acontecem 
de 19 a 31 de julho e podem 
ser feitas pelo site https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/.

Após as inscrições, os can-
didatos serão entrevistados 
pelas próprias unidades de 
ensino. Depois da aprovação 
das escolas, as Diretorias de 
Ensino vão fazer a validação 
para efetivar contratações a 
partir de 16 de agosto.

SAIBA MAIS

Para participar é neces-
sário:

• Ser responsável legal por 
aluno da rede estadual (um 
responsável por família);

• Estar desempregado há 
pelo menos três meses;

• Ter entre 18 e 59 anos;
• Morar próximo à unidade 

escolar (raio de dois quilôme-
tros).

São critérios:

• Estar cadastrado no Ca-
dÚnico;

• Ser mãe de aluno da rede 
estadual;

• Ter filho estudando na 
escola de interesse;

• Proximidade entre ende-
reço residencial e escola;

• Maior idade.

Da REPORTAGEM

Divulgação

da área”.
No entanto, o jovem en-

trou com o Agravo de Instru-
mento no Tribunal de Justiça e 
o relator desembargador Gui-
lherme G. Strenger entendeu 
que fora dos limites do condo-

mínio, a fiscalização deve ser 
realizada pela Polícia Militar 
e Guarda Civil Municipal, por 
isso, deferiu parcialmente 
o pedido liberando fora do 
condomínio, mas mantendo 
a proibição dentro do mesmo.

A ação foi proposta pelo condomínio, 
após o jovem ser flagrado dirigindo 
em alta velocidade e com manobras 

arriscadas nas dependências do local

“

”
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DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 40/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 29/2021
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 
combustíveis (Etanol, Gasolina, Diesel S-500 e Diesel S-10) 
para diversos setores deste Município.
Data da realização da Sessão Pública: 30/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 14 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

 

 
 

SÚMULA Nº 691 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  13/07/2021. 

 
 

 Apresentou  a prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento 

da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde; 

 Apresentou  os dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID; 

 Aprovou do Plano de Trabalho para prorrogação por 30 (trinta) dias no Convênio nº 07/2020-SMS, 

celebrado com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para utilização de recurso repassado pelo 

Ministério da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem 

fins lucrativos; 

 Aprovou a Ficha de Programação Orçamentária – FPO, para prorrogação por 90 (noventa) dias 

da vigência do Convênio nº 08/2020-SMS, celebrado com a SANTA CASA, para contratação de 48 

(quarenta e oito) leitos de UTI destinados ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus; 

 Aprovou o tempo mínimo de permanência do conselheiro nas reuniões on line do CMS necessário para 

ser considerada presença nas reuniões; 

 Aprovou as propostas das Conferências Municipais de Saúde realizadas no ano de 2018 e  2019 e as 

propostas elencadas pela Comissão de Saúde Mental que serão encaminhadas à SMS para serem 

inseridas no Plano Municipal de Saúde  2022 – 2025; 

 Elegeu aos conselheiros Neuza Maria Fiuza de Lima e Roberto  Luís Neves com representante do 

usuário, José Robson Samara R. de Almeida Junior como representante do trabalhador e Gisele 

Gasques Molina como representante do gestor, para compor a Comissão Temporária  de Avaliação 

de Instrumentos de Planejamento. 

 

São José do Rio Preto, 14 de julho de 2021.  

 
 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 691 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  13/07/2021. 

 
 

 Apresentou  a prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento 

da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde; 

 Apresentou  os dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID; 

 Aprovou do Plano de Trabalho para prorrogação por 30 (trinta) dias no Convênio nº 07/2020-SMS, 

celebrado com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para utilização de recurso repassado pelo 

Ministério da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem 

fins lucrativos; 

 Aprovou a Ficha de Programação Orçamentária – FPO, para prorrogação por 90 (noventa) dias 

da vigência do Convênio nº 08/2020-SMS, celebrado com a SANTA CASA, para contratação de 48 

(quarenta e oito) leitos de UTI destinados ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus; 

 Aprovou o tempo mínimo de permanência do conselheiro nas reuniões on line do CMS necessário para 

ser considerada presença nas reuniões; 

 Aprovou as propostas das Conferências Municipais de Saúde realizadas no ano de 2018 e  2019 e as 

propostas elencadas pela Comissão de Saúde Mental que serão encaminhadas à SMS para serem 

inseridas no Plano Municipal de Saúde  2022 – 2025; 

 Elegeu aos conselheiros Neuza Maria Fiuza de Lima e Roberto  Luís Neves com representante do 

usuário, José Robson Samara R. de Almeida Junior como representante do trabalhador e Gisele 

Gasques Molina como representante do gestor, para compor a Comissão Temporária  de Avaliação 

de Instrumentos de Planejamento. 

 

São José do Rio Preto, 14 de julho de 2021.  

 
 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 13 de julho de 2021, em uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 8.567/2002, que 
determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no 
controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 38/2021   
 
Delibera: 
 

Aprova  do Plano de Trabalho para prorrogação por 30 (trinta) dias no Convênio nº 07/2020-SMS, 
celebrado com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para utilização de recurso repassado pelo 
Ministério da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos 
sem fins lucrativos, como consta em ata. 
 
 
DELIBERAÇÃO nº 39/2021   

 
Delibera: 
 

Aprova a Ficha de Programação Orçamentária – FPO, para prorrogação por 90 (noventa) dias da 
vigência do Convênio nº 08/2020-SMS, celebrado com a SANTA CASA, para contratação de 48 
(quarenta e oito) leitos de UTI destinados ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus, como 
consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 40/2021   

 
Delibera: 
 

Aprova o tempo mínimo de permanência do conselheiro nas reuniões on line do CMS necessário para 
ser considerada presença nas reuniões, como consta em ata. 
 
 
DELIBERAÇÃO nº 41/2021   

 
Delibera: 
 

Aprova as propostas das Conferências Municipais de Saúde realizadas no ano de 2018 e  2019 e as 
propostas elencadas pela Comissão de Saúde Mental que serão encaminhadas à SMS para serem 
inseridas no Plano Municipal de Saúde  2022 – 2025, como consta em ata. 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 42/2021   
 
Delibera: 
 

Elege aos conselheiros Neuza Maria Fiuza de Lima e Roberto  Luís Neves com representante do 
usuário, José Robson Samara R. de Almeida Junior como representante do trabalhador e Gisele 
Gasques Molina como representante do gestor, para compor a Comissão Temporária  de Avaliação de 
Instrumentos de Planejamento, como consta em ata. 
 
 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 
 

 
São José do Rio Preto,  14  de julho  de 2021.  

 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 42/2021   
 
Delibera: 
 

Elege aos conselheiros Neuza Maria Fiuza de Lima e Roberto  Luís Neves com representante do 
usuário, José Robson Samara R. de Almeida Junior como representante do trabalhador e Gisele 
Gasques Molina como representante do gestor, para compor a Comissão Temporária  de Avaliação de 
Instrumentos de Planejamento, como consta em ata. 
 
 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 
 

 
São José do Rio Preto,  14  de julho  de 2021.  

 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

O NEGÓCIO ESTÁ TÃO MODERNO, QUE UM CARA TENTOU ME 
ASSALTAR E QUANDO EU DISSE QUE NÃO TINHA DINHEIRO, ELE 
DISSE QUE ACEITAVA PIX.  Sorria, beba muita água e seja feliz!

RENATINHA COVIZZI ar-
mou uma maravilhosa Festa 
Junina, tudo como manda o 
fi gurino, no último sábado na 
chácara de seus pais, na vi-
zinha cidade de Mirassol. Foi 
muito top!

JÚLIA NONATO Croce, 
fi lha da empresária Vanessa 
Nonato Croce e Cleodir Junior, 
ganhou idade nova com come-
moração “in Family”.

AO LADO DA MÉDICA, Pa-
trícia Dória Marão Lourenço, 
o empresário Serginho Ma-
rão Lourenço, assumiu idade 
nova, e também, o casalzinho 
brindou 25 anos de casamen-
to, no último fi nal de semana 
prolongado, na residência em 
Balneário Camboriú.    

VOLTA AO NORMAL. A 
partir do dia 2 de agosto, as 
aulas presenciais nas escolas 
de ensino superior de institui-
ções públicas e privadas com 
ocupação de 60% e obediên-
cia protocolar da saúde e uso 
de máscaras e álcool em gel.

GLOBO NO AR. Luciano 
Huck vai mesmo assumir os 
domingos na Globo a partir 
do ano que vem, substituindo 
Fausto Silva. Tudo já está 
sendo pensado quanto ao 
conteúdo, fomato, equipe e o 
nome do programa, que pode 
ser Programa do Huck.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Mais detalhes...
O serviço é bastante benéfico 
especialmente para e-commerce 
de camisetas. Dessa forma, o 
lojista não precisa contar com 
um grande estoque de peças, 
afirma o empresário Paulo 
Escabin, responsável pela Pano 
Impresso. Para conhecer mais 
sobre a Pano Impresso, acesse o 
portal www.panoimpresso.com.
br e siga o perfil da empresa no 
Instagram (@panoimpresso).

Fique por Dentro
Com o intuito de oferecer 
uma nova forma de produzir 
camisetas por demanda, a 
Pano Impresso chega à Rio 
Preto e região inovando dentro 
do mercado local ao oferecer 
um serv iço premium de 
impressão por demanda que 
proporciona aos clientes uma 
maneira moderna e inteligente 
para a produção de suas 
camisetas. A Pano Impresso 
é uma nova alternativa para a 
produção de camisetas para 
os mais diversos tipos de 
clientes, com destaque para 
empreendedores que estão 
começando seu negócio e 
não têm grande capital para 
investimento ou não desejam 
t r aba lha r  com g randes 
estoques.

DiáriodoBob
Leilão da concessão. Hoje é dia para lembrarmos do sau-

doso professor e sindicalista bancário, Eribelto Manoel Reino, 
morto num dia de Maio de 1987. O motivo? O nosso aeroporto 
que tem o nome dele, vai a leilão nesta quinta-feira para 
concessão a iniciativa privada pelo governo do Estado de São 
Paulo. Imagino que o Espírito de Luz do saudoso rio-pretense, 
pousado numa nuvem branca em céu de brigadeiro, concorde 
com o objetivo do ato: desonerar o Estado. Como homem 
público que foi, entende que não é papel do governo administrar 
aeroportos. A iniciativa privada faz isso de maneira mais efi-
ciente e barata, liberando orçamento público para investimentos 
em outras áreas mais importantes. O Governo de São Paulo 
gasta quase R$ 70 milhões por ano com os aeroportos, e nós 
desejamos que o destino deste evento seja objeto de maiores 
investimentos nas áreas da saúde, segurança e educação. Acre-
dite se quiser. Os netos do Jair Bolsonaro também entraram na 
onda e só chamam o presidente de “VÔ MITO”. Aí já é demais. 
ÊTA família complicada.  Contagem regressiva. Já tem gente 
fazendo contagem regressiva para o fim do governo do presidente 
Bolsonaro: faltam 533 dias. Quem duvidar e quer se alegrar 
com isso, é só contar. Você está demitida.  O mundo mudou 
mesmo com a CIBERNÉTICA  e o caso é controverso. Uma 
empregada doméstica, (ela pediu para não citar seu nome), 
que ficou um ano no emprego, teve seu contrato rescindido pelo 
patrão pelo WhatsApp, com a seguinte mensagem: “Bom dia, 
você está demitida. Devolva as chaves e o cartão da minha 
casa. Receberá contato em breve para assinar documentos”. A 
doméstica insurgiu-se conta o que considerou conduta abusiva 
do empregador. Quanto ao valor da indenização o pedido foi 
de 25 vezes o último salário recebido, num total de R$42 mil. 
Se a moda pega, hein? “Mudam-se os tempos...” O TST está 
cringe, e precisa rever sua posição. Hoje em dia, contrata-se pelo 
WhatsApp, de modo que a demissão também pode ser assim. Ou 
não? Contagem regressiva. Faltam 8 dias para as Olimpíadas. 
Era só o que faltava. A última profissão no país é a de sommelier 
de vacinas, a pessoa que quer “experimentar” uma vacina em 
vez de outra. Ora, os infectologistas e imunologistas alertam: 
vacina boa é vacina no braço. Vacinem-se com as vacinas que 
estão à disposição. Efeitos colaterais podem (ou não) ocorrer 
com qualquer vacina, seja AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou 
Janssen. Ponto e basta!

A malandragem... 
O preconceito etário continua 
forte. Ter 45, 50, 60 anos hoje 
é bem diferente do que era em 
tempos passados. O número 
de pessoas com mais de 60 
anos no Brasil já é superior ao 
de crianças com até 9 anos de 
idade. 

henriforne@gmail.com

...e o preconceito 
Pra quem não sabe, a população 
50+ movimenta mais de R$ 
1,8 trilhão, sendo a fatia com 
maior poder aquisitivo. Mas o 
ETARISMO ou AGEÍSMO, que 
consiste no preconceito, na 
intolerância, na discriminação 
contra pessoas com idade 
avançada pe rmanece.  E 
ultimamente tem sido muito 
comentado. 

Save the Date
De 16 à 21 de agosto acontecerá 
o 23º Congresso Médico 
do Oeste Paulista -  Cardio, 
Endócrino e Nefro, congresso 
100% online. Realização: 
APM – Associação Paulista 
de Medicina e Sociedade de 
Medicina e Cirurgia São José 
do Rio Preto. 

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Grito de alerta
Claramente a pandemia não 
é só um vírus, o isolamento 
trouxe grandes problemas 
a tona,  c r imes de ód io 
como feminicídio, violência 
doméstica, abuso sexual 
infantil, entre outros tantos 
crimes, tiveram suas taxas 
elevadas em conseqüência 
do isolamento. Enquanto 
se grita “FIQUE EM CASA”, 
pois consideramos um lar 
protegido, esquecemos que na 
maioria dos crimes de abuso 
sexual infantil, é praticado por 
alguém próximo da família. 
Assuntos como este precisa 
ser abordado com freqüência. 

C/ Luizinho BUENO 

Cristielli Monize Camargo, 
Miss Brasil Mesoamérica 

Internacional 2021, 
psicóloga rio-pretense, 

bailarina e modelo 
durante visita na loja 

BIOAGE Rio Preto 
(centro), retocando 
a maquiagem com 

requisitados produtos 
Bioage. Vale á pena 

conferir as novidades 
para a pele e corpo. Foto 

Arnaldo Mussi 

O empresário Alaércio Bellon e a psicóloga rio-
pretense, Cristielli Monize Camargo, Miss Brasil 

Mesoamérica Internacional 2021, representará o 
Brasil na fi nal do concurso de beleza no próximo dia 
25 de julho em El Salavador. Ela, foi presenteada por 

Alaércio Bellon, comandante da BIOAGE Rio Preto, 
com uma mochila recheada de produtos para beleza, 

Hidratante 3D Fluido de Alta Efi câcia, Sabonete 
Facial Bio-C Cleanser, Loção Tônica Facia Vitaminada 

Bio-C Toner, Serum Vitamina C Nanoencapsulada 
Bio- Nano C Serum 30%, Mousse Efervescente 

Cafeína 24h – Liporedux Body Slim, entre outros. 
Foto Arnalsdo Mussi 
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LEI Nº 13.780
DE 13 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 
de 2022 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele san-
ciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, 
da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias da 
Administração Pública Municipal direta e indireta, para o 
exercício fi nanceiro de 2022 e orientações para elaboração 
e execução da lei orçamentária anual, e dispõe sobre as 
alterações na legislação tributária.
Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, 
esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das 
despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da 
Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL
Art. 2º A estruturação da proposta orçamentária do Mu-
nicípio de São José do Rio Preto abrangerá os Poderes 
Executivo e Legislativo, entidades da Administração Direta 
e Indireta, nos termos da Lei Complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos 
estratégicos:
I - redução das desigualdades sociais e melhoria da quali-
dade de vida da população;
II - geração de emprego e renda e preservação dos recur-
sos naturais;
III - promoção dos direitos humanos, ampliando em espe-
cial os espaços e ações de combate à violência e ao pre-
conceito contra mulheres, LGBTQIA+ e negros e negras;
IV - promoção do desenvolvimento sustentável do Municí-
pio e do crescimento socioeconômico, científi co, tecnológi-
co e cultural;
V - combate à pobreza, promovendo a cidadania e a in-
clusão social, mediante projetos e atividades que venham 
a reduzir a desigualdade entre indivíduos e regiões da 
cidade;
VI - aperfeiçoamento dos serviços administrativos, buscan-
do maior efi ciência dos serviços prestados à população, 
mediante a celebração de contratos de gestão e da arreca-
dação;
VII - promoção de assistência integral à criança, ao adoles-
cente e ao idoso;
VIII - continuidade do processo de melhoria da infraestrutu-
ra urbana;
IX – aperfeiçoamento das metas para cumprimento dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda de 
2030 da ONU;
X – Vetado.
XI – promoção e melhora do sistema educacional com 
ações que colaborem com as condições dos profi ssionais 
da educação e alunos;
XII – Vetado.
Parágrafo único. A proposta orçamentária anual terá como 
base às diretrizes gerais da Administração Pública, não 
podendo o montante das despesas fi xadas exceder a pre-
visão da receita para o Exercício.
Art. 3º Os programas e ações governamentais, com seus 
objetivos e metas, representando as prioridades para o 
exercício de 2022, serão aqueles estabelecidos no Ane-
xo específi co do Plano Plurianual relativo ao quadriênio 
2022/2025 a ser remetido ao Legislativo Municipal na for-
ma do artigo 134, § 1º, inciso I, da Lei Orgânica do Municí-
pio, devidamente adaptadas aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.
§ 1º Vetado.
§ 2º Vetado.

CAPÍTULO III
DAS METAS FISCAIS
Art. 4º As metas de resultados fi scais do Município para o 
exercício de 2022 são as estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:
Tabela 1 - Metas Anuais.
Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 

Exercício Anterior.
Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixa-
das nos Três Exercícios Anteriores.
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido.
Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a 
Alienação de Ativos.
Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores;
Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previ-
dência dos Servidores.
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de 
Receita.
Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigató-
rias de Caráter Continuado.
§ 1º A estimativa da receita e da despesa far-se-á com 
base na arrecadação de 2020, 2019 e 2018, levando-se 
em conta a atual conjuntura econômica nacional, bem 
como os efeitos das modifi cações na legislação tributária, 
as quais serão objeto de lei própria.
§ 2º Os pagamentos do serviço da dívida, de pessoal e 
encargos terão prioridade sobre as ações de expansão.
§ 3º Caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico 
do país, os valores das metas fi scais poderão ser alterados 
por meio de Decreto do Executivo.

CAPÍTULO IV
DOS RISCOS FISCAIS
Art. 5º Os passivos contingentes e outros riscos capazes 
de afetar as contas públicas estão elencados no Anexo de 
Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demons-
trativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são infor-
madas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo 
caso venham a se concretizar.
Parágrafo único. Para os fi ns deste artigo, consideram-se 
passivos contingentes e outros riscos fi scais, possíveis 
obrigações presentes, cuja existência será confi rmada so-
mente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futu-
ros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO V
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Art. 6º A Lei Orçamentária abrigará reserva de contingência 
para atender a possíveis passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fi scais imprevistos.
§ 1º A “reserva de contingência” será identifi cada pelo có-
digo 99999999 em montante equivalente a até 1% (um por 
cento) da Receita Corrente Líquida verifi cada no Exercício 
anterior, destinada à cobertura de créditos adicionais e a 
atender aos passivos contingentes e outros riscos e even-
tuais imprevistos.
§ 2º Excluindo os valores de que trata §1°, a lei orçamen-
tária conterá reserva de contingência vinculada ao regime 
próprio de previdência dos servidores públicos municipais, 
para fi ns de equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
Art. 7º Na elaboração da lei orçamentária e em sua exe-
cução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio 
das fi nanças públicas, por meio da gestão das receitas e 
das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos 
ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações cons-
titucionais e legais e da necessidade de prestação ade-
quada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos 
programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente 
em 2022.
CAPÍTULO VII
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA 
MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE 
ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Art. 8º Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orça-
mentária, o Poder Executivo e suas entidades da Admi-
nistração estabelecerão junto aos respectivos setores de 
contabilidade, a programação fi nanceira e o cronograma 
mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realiza-
ção de despesas com a previsão de ingresso das receitas.
§ 1º Integrarão a programação fi nanceira e o cronograma 
de desembolso:
I – as receitas arrecadadas no Exercício;
II – as despesas executadas no Exercício;
III – transferências fi nanceiras a conceder para outras 
entidades integrantes do orçamento municipal, inclusive ao 
regime próprio de previdência;
IV – transferências fi nanceiras a receber de outras enti-
dades integrantes do orçamento municipal, inclusive ao 
regime próprio de previdência;
V – eventual estoque de restos a pagar processado de 

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 35.381 DE 12 DE JULHO DE 2021
EXONERA, FELIPE RODRIGUES SIMAO, do Cargo em 
Comissão – CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO – 
CD.101.2, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nomeado 
pela Portaria n.º 34.988 de 21 de janeiro de 2021, surtindo 
os efeitos desta a partir de 12 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.382 DE 13 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, ANA PAULA CASTRO GARCIA, para ocupar o 
Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO SECRE-
TÁRIO - CD.101.2, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, retroagindo os efeitos desta a 12 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.383 DE 13 DE JULHO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ODAIR 
GLORIA FILHO, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, nos termos 
do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efei-
tos desta a partir de 13 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.384 DE 13 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, CAROLINE MOREIRA 
SCATOLIN SANTOS para substituir o(a) servidor(a)  ANA 
CAMILA VICENTE ZAMBUZE – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SETOR, 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 35.385 DE 13 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LEANDRO ROMANO MUNIZ 
para substituir o(a) servidor(a) ADRIANA SOUTO SOBRAL 
DE BARROS – ocupante da função de confi ança gratifi cada 
– GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de férias, de 12/07/2021 a 31/07/2021.
PORTARIA N.º 35.386 DE 13 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, UBIRAJARA LEONCY DE 
LAVOR para substituir o(a) servidor(a) KARINA BRUNA 
CALDO – ocupante da função de confi ança gratifi cada – 
GERENTE NÍVEL III – FG.101.4, 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 35.387 DE 13 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, KATIA ALESSANDRA DO 
NASCIMENTO OLIVEIRA para substituir o(a) servidor(a) 
OSVALDO LUIS MORITA  - ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquan-
to durar seu período de férias, de 19/07/2021 a 28/07/2021.
PORTARIA N.º 35.388 DE 13 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, de acordo com o estabelecido no artigo 12-A, do 
Decreto 18.958, de 08 de julho de 2021, FELIPE GUSTA-
VO DIAS DA SILVA para substituir o(a) servidor(a) DAYANA 
GABRIELLA OLIVEIRA ARAUJO CUSSIOLI - ocupante da 
função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTA-
MENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 12/07/2021 a 31/07/2021.
PORTARIA N.º 35.389 DE 14 DE JULHO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) RE-
GIANE APARECIDA DIAS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 
19 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.390 DE 14 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, WELLINGTON AURELIO 
APARECIDO DA SILVA para substituir o(a) servidor(a) ALE-
XANDRE ALVAREZ MONTENEGRO LUSTOZA ocupante do 
cargo em comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 
101.2, 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.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
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Exercícios anteriores;
VI – as consignações de Terceiros; e
VII – saldo fi nanceiro do Exercício anterior.
§ 2º O cronograma de que trata este artigo dará prioridade 
ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter con-
tinuado do Município em relação às despesas de caráter 
discricionário e respeitará todas as vinculações constitucio-
nais e legais existentes.
§ 3º As transferências fi nanceiras ao Poder Legislativo 
serão realizadas de acordo com o cronograma anual de 
desembolso mensal, respeitado o limite máximo estabe-
lecido no artigo 29-A, da Constituição Federal de 1988, 
introduzido pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de 
setembro de 2009.
Art. 9º No prazo previsto no caput do art. 8º, o Poder Exe-
cutivo e suas entidades da Administração Indireta estabe-
lecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas 
estimadas, com a especifi cação, em separado, quando 
pertinente, das medidas de combate à evasão e à sone-
gação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas 
para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do 
montante dos créditos tributários e não tributários passíveis 
de cobrança administrativa. 
§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento 
de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas 
capaz de comprometer a obtenção dos resultados fi xados 
no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos 
trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura 
e as entidades da Administração Indireta determinarão, 
de maneira proporcional, a redução verifi cada e de acordo 
com a participação de cada um no conjunto das dotações 
orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movi-
mentação fi nanceira, em montantes necessários à preser-
vação dos resultados fi scais almejados.
§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, 
para as providências deste, o correspondente montante 
que lhe caberá na limitação de empenho e na movimen-
tação fi nanceira, acompanhado da devida memória de 
cálculo.
§ 3º Na limitação de empenho e movimentação fi nanceira, 
serão adotados critérios que produzam o menor impacto 
possível nas ações de caráter social, particularmente nas 
de educação, saúde e assistência social.
§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movi-
mentação fi nanceira as dotações destinadas ao pagamento 
do serviço da dívida e de precatórios judiciais.
§ 5º O Município opta pelo regime especial de pagamento 
de precatórios instituído pelo artigo 97 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda 
Constitucional nº 62/2009, instituído através do Decreto nº 
15.161, de 29 de março de 2010, para quitação na forma 
e prazo estabelecidos no art. 101 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda 
Constitucional nº 109/2021.
§ 6º Também não serão objeto de limitação e movimenta-
ção fi nanceira, desde que a frustração de arrecadação de 
receitas verifi cada não as afete diretamente, as dotações 
destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos de 
aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros 
recursos vinculados.
§ 7º Não se admitirá a limitação de empenho e movimen-
tação fi nanceira nas despesas vinculadas, caso a frustra-
ção na arrecadação não esteja ocorrendo nos respectivos 
vínculos.
§ 8º A limitação de empenho e movimentação fi nanceira 
também será adotada na hipótese de ser necessária a 
redução de eventual excesso da dívida consolidada em 
relação à meta fi xada no Anexo de Metas Fiscais, obede-
cendo-se ao que dispõe o artigo 31, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 9º Caso o valor previsto no Anexo de Metas Fiscais se 
apresente defasado na ocasião da elaboração da proposta 
orçamentária, será reajustado aos valores reais, compatibi-
lizando a receita orçada com a despesa autorizada, sendo 
que os anexos da LDO/PPA poderão ser substituídos por 
ocasião da LOA.
§ 10 Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 
da Constituição, a limitação de empenho e movimentação 
fi nanceira de que trata este artigo também incidirá sobre o 
valor das emendas individuais eventualmente aprovadas 
na lei orçamentária anual.
§ 11 Na ocorrência de calamidade pública, serão dispen-
sadas a obtenção dos resultados fi scais programados e a 
limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, 
nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000.
§ 12 A limitação de empenho e movimentação fi nanceira 
poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação 
de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos 
bimestres seguintes.
CAPÍTULO VIII
DESPESAS COM PESSOAL
Art. 10 Para fi ns de atendimento ao disposto no artigo 169, 
§ 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, observado 
o inciso I do mesmo parágrafo, fi cam autorizadas as con-
cessões de quaisquer vantagens, aumentos de remunera-
ção, criação de cargos, empregos e funções, alterações de 
estrutura de carreiras, bem como admissões ou contrata-
ções de pessoal a qualquer título, conforme especifi cado 
na lei orçamentária.
§ 1º Fica autorizada a revisão geral dos subsídios dos 
agentes políticos e a remuneração dos demais agentes 
públicos ativos, proventos e pensões dos inativos dos 
Poderes Executivo e Legislativo e das autarquias, a que se 
refere o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, cujo 
percentual será defi nido em lei específi ca, mesmo que a 
despesa total com pessoal exceda a 95% do limite legal, 
em conformidade com o que autoriza o inciso I do parágra-
fo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 2º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedeci-
dos, adicionalmente, os limites fi xados nos artigos 29 e 29 
– A, da Constituição Federal de 1988.
Art. 11 Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de 
que trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 04 de maio de 2000, a manutenção de horas extras so-
mente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na 
execução de programas emergenciais de saúde pública ou 
em situações de extrema gravidade, devidamente reconhe-
cidos por Decreto do Chefe do Executivo.

CAPÍTULO IX
DOS NOVOS PROJETOS
Art. 12 A lei orçamentária não consignará recursos para 

início de novos projetos se não estiverem adequadamente 
atendidos os em andamento e contempladas as despesas 
de conservação do patrimônio público.
§ 1º A regra constante do caput aplica-se no âmbito de 
cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente 
estabelecidas.
§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos 
cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível 
com os respectivos cronogramas físico-fi nanceiros pactua-
dos e em vigência.

CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINAN-
CEIRO
Art. 13 Para os fi ns do disposto no art. 16, § 3º, da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrele-
vantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços 
e com a realização de obras e serviços de engenharia, até 
os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respec-
tivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO XI
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSI-
CAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E 
PRIVADO
Art. 14 Observadas as normas estabelecidas pelo art. 
26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar 
cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo 
Legislativo na lei orçamentária, fi ca o Executivo autorizado 
a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, 
necessidades de pessoas físicas, desde que em atendi-
mento a recomendação expressa de unidade competente 
da Administração mediante autorização legislativa.
Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste 
artigo, tendo em vista o relevante interesse público envol-
vido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser 
destinados recursos para a cobertura de défi cit de pessoa 
jurídica.
Art. 15 Será permitida a transferência de recursos a enti-
dades privadas sem fi ns lucrativos, por meio de auxílios, 
subvenções ou contribuições, desde que observadas as 
seguintes exigências e condições, dentre outras porventura 
existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 
4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder 
Executivo:
I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto 
pela benefi ciária ou indicação das unidades de serviço que 
serão objeto dos repasses concedidos;
II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a 
transferência de recursos representa vantagem econômica 
para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;
III - justifi cativas quanto ao critério de escolha do benefi ci-
ário;
IV - em se tratando de transferência de recursos não 
contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração 
quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 
da Lei Complementar Federal n° 101/2000;
V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a ou-
tras entidades, congêneres ou não;
VI - apresentação da prestação de contas de recursos an-
teriormente recebidos, nos prazos e condições fi xados na 
legislação e inexistência de prestação de contas rejeitadas;
VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depre-
ciação integral do bem ou a amortização do investimento, 
constituindo garantia real em favor do concedente, em 
montante equivalente aos recursos de capital destinados à 
entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifi que desvio 
de fi nalidade ou aplicação irregular dos recursos.
§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções so-
ciais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, atenderá as entidades privadas sem fi ns lucrati-
vos que exerçam atividades de natureza continuada nas 
áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.
§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entida-
des sem fi ns lucrativos que não atuem nas áreas de que 
trata o § 1º deste artigo.
§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, pre-
vistos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, somente poderá ser realizada para entidades priva-
das sem fi ns lucrativos e desde que sejam de atendimento 
direto e gratuito ao público.
Art. 16 As disposições do artigo 15 desta Lei serão ob-
servadas sem prejuízo do cumprimento das demais nor-
mas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014. 
Art. 17 As transferências fi nanceiras entre órgãos, assim 
como os fundos especiais que compõem a lei orçamentá-
ria, fi cam condicionadas às normas constantes das respec-
tivas leis instituidoras, leis específi cas ou regras determina-
das pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 18 Fica o Executivo autorizado a arcar com as des-
pesas de competência de outros entes da Federação, se 
estiverem fi rmados os respectivos convênios, ajustes ou 
congêneres; se houver recursos orçamentários e fi nancei-
ros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada 
esta no caso de competências concorrentes com outros 
municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA 
RENÚNCIA DE RECEITAS
Art. 19 Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão 
ser considerados os efeitos das propostas de alterações na 
legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto 
de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Art. 20 O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara 
Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na 
legislação tributária, especialmente sobre:
I – revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de 
forma a corrigir distorções;
II – revogações das isenções tributárias que contrariem o 
interesse público e a justiça fi scal;
III – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos 
custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do 
Poder de Polícia do Município;
IV – atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a 
aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
V – aperfeiçoamento do sistema de fi scalização, cobrança, 
execução fi scal e arrecadação de tributos; e
VI – isenções para imóveis situados em áreas ou núcleos 
habitacionais, os quais tenham sido objeto de regulariza-
ção fundiária de iniciativa pública ou privada.
Art. 21 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
só serão promovidas se observadas as exigências do art. 
14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os 
respectivos projetos de lei ser acompanhados dos docu-
mentos ou informações que comprovem o atendimento do 
disposto no caput do referido dispositivo, bem como do 
seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIII
OUTRAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECU-
ÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022
Art. 22 O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado de 
forma consolidada, em conformidade com as diretrizes 
fi xadas nesta Lei, com o artigo 165, §5º, §6º, §7º e §8º, da 
Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, assim como a Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000, Portaria Interministerial 
nº 163, de 04 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro 
Nacional e atualizações posteriores.
§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
I – o orçamento fi scal;
II – o orçamento da seguridade social; e
III – o orçamento de investimentos das empresas munici-
pais.
§ 2º O orçamento fi scal e o da seguridade social discrimi-
narão as despesas por unidade orçamentária, detalhada 
por categoria econômica, grupos de despesa, modalida-
de de aplicação e elemento de despesa, nos termos da 
Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, do 
Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.
§ 3º Vetado.
§ 4º Vetado.
Art. 23 A lei orçamentária anual conterá autorização para 
que o Poder Executivo, a Câmara Municipal e a Adminis-
tração Indireta, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964, procedam a:
I – abertura de créditos adicionais suplementares, até o 
limite de 20% (vinte por cento) do total previsto pela LOA, 
que será publicada para o exercício de 2022, conforme 
delimita a Lei Federal 4.320/64; 
II – contingenciamento de parte das dotações, quando a 
evolução da receita comprometer os resultados previstos; 
e
III – realização de operações de crédito até o limite estabe-
lecido pela legislação em vigor.
Art. 24 Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do 
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, a efetuar, 
mediante Decreto, no limite estabelecido no inciso I, do 
artigo 23, desta Lei, transposições, remanejamentos e 
transferências orçamentárias entre Órgãos, programas e 
categorias econômicas de despesa.
Art. 25 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédi-
tos adicionais suplementares, com a fi nalidade de suprir 
insufi ciências orçamentárias e despesas não computadas, 
respeitadas as prescrições constitucionais, mediante a uti-
lização de saldo fi nanceiro do Exercício anterior provenien-
te de recursos próprios ou vinculados com os Governos 
Federal e Estadual.
Art. 26 A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua propos-
ta orçamentária para o Exercício de 2022 e a remeterá ao 
Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para 
remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.
Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição 
do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo 
determinado no caput deste artigo, os estudos e estimati-
vas das receitas para o Exercício subsequente, inclusive 
da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, 
na forma prevista no artigo 12, § 3º, da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

CAPÍTULO XIV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DO ORÇAMEN-
TO
Art. 27 A proposta orçamentária do Município para 2022 
será encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Munici-
pal até 30 de setembro de 2021, contendo:
I – Mensagem;
II – Projeto de lei orçamentária;
III – Anexos previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964; e
IV – Demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e as 
despesas de isenções, anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza fi nanceira, tributária e creditícia.

CAPÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 As sociedades em que o Município detenha, direta 
ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto e as fundações, deverão buscar alternativas de fi nan-
ciamento, objetivando o desenvolvimento e a expansão de 
suas atividades.
Art. 29 Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando 
sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modifi cação de base de cálculo 
que implique redução discriminada de tributos ou contribui-
ções e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, 
deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudi-
cará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais 
e judiciais a cargo do Município; que não afetará as metas 
de resultado nominal e primário, bem como as ações de 
caráter social, especialmente educação, saúde e assistên-
cia social.
Art. 30 As informações gerenciais e as fontes fi nanceiras 
agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas 
diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do 
Legislativo para atender às necessidades da execução 
orçamentária.
Art. 31. Fica assegurado aos servidores efetivos do Poder 
Legislativo, na forma do §3º, do art. 8º, da Lei Complemen-
tar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, o cômputo do 
período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 
para os institutos a que se refere o art. 8º, IX, da mesma 
Lei Complementar Nacional, com efeitos fi nanceiros a 
partir de 1º de janeiro de 2022.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de julho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Im-
prensa Local.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
15 de julho de 2021

R$ 1,00

Valor   Corrente Valor Constante % RCL     
(a / RCL) Valor   Corrente Valor Constante % RCL     

(a / RCL) Valor   Corrente Valor Constante % RCL     
(a / RCL)

RECEITA TOTAL 2.108.494.000,00 2.037.192.270,53 117,981 2.145.144.800,00 2.007.434.774,47 116,046 2.240.088.400,00 2.030.352.941,18 117,414

Receitas Primárias (I) 2.053.736.000,00 1.984.285.990,34 114,917 2.136.493.800,00 1.999.339.135,32 115,578 2.231.160.400,00 2.022.260.853,80 116,946

DESPESA TOTAL 2.108.494.000,00 2.037.192.270,53 117,981 2.145.144.800,00 2.007.434.774,47 116,046 2.240.088.400,00 2.030.352.941,18 117,414

Despesa Primárias (II) 2.020.813.000,00 1.952.476.328,50 113,075 2.062.789.800,00 1.930.366.647,95 111,591 2.164.400.400,00 1.961.751.472,85 113,447

RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) 32.923.000,00 31.809.661,84 1,842 73.704.000,00 68.972.487,37 3,987 66.760.000,00 60.509.380,95 3,499

RESULTADO NOMINAL 48.300.000,00 46.666.666,67 2,703 95.537.000,00 89.403.892,94 5,168 96.290.000,00 87.274.540,02 5,047

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA 460.000.000,00 444.444.444,44 25,739 410.000.000,00 383.679.580,76 22,180 360.000.000,00 326.293.845,74 18,869

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA LÍQUIDA -65.000.000,00 -62.801.932,37 -3,637 -141.000.000,00 -131.948.343,63 -7,628 -218.000.000,00 -197.589.051,03 -11,426

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022
Anexo de Metas Fiscais

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
LRF, art. 4º, § 1º

2024
ESPECIFICAÇÃO

2022 2023

R$ 1,00

Valor                      
(c) = (b-a)

%                         
(c/a) x 100 

RECEITA TOTAL 2.013.065.600,00 125,721 2.083.416.579,45 117,903 70.350.979,45 3,49

Receitas Primárias (I) 1.799.009.100,00 112,353 1.929.190.071,97 109,175 130.180.971,97 7,24

DESPESA TOTAL 2.013.065.600,00 125,721 1.988.667.829,18 112,541 -24.397.770,82 -1,21

Despesas Primárias (II) 1.957.565.600,00 122,255 1.951.798.561,23 110,455 -5.767.038,77 -0,29

RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) -158.556.500,00 -9,902 -22.608.489,26 -1,279 135.948.010,74 -85,74

RESULTADO NOMINAL 0,00 0,000 73.478.546,31 4,158 73.478.546,31 -

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA 450.000.000,00 28,104 523.918.068,49 29,649 73.918.068,49 16,43

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA LÍQUIDA 50.000.000,00 3,123 81.864.370,20 4,633 31.864.370,20 63,73

Metas Realizadas 
em 2020                   

(b)

Metas Previstas 
em 2020                   

(a)
ESPECIFICAÇÃO

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022
Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
LRF, art. 4º, § 2º, Incido I

% RCL % RCL
Variação

2019 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

RECEITA TOTAL 1.736.077.300,00 2.013.065.600,00 15,95% 2.010.364.700,00 -0,13% 2.108.494.000,00 4,88% 2.145.144.800,00 1,74% 2.240.088.400,00 4,43%

Receitas Primárias (I) 1.613.804.300,00 1.799.009.100,00 11,48% 1.891.832.700,00 5,16% 2.053.736.000,00 8,56% 2.136.493.800,00 4,03% 2.231.160.400,00 4,43%

DESPESA TOTAL 1.736.077.300,00 2.013.065.600,00 15,95% 2.010.364.700,00 -0,13% 2.108.494.000,00 4,88% 2.145.144.800,00 1,74% 2.240.088.400,00 4,43%

Despesa Primárias (II) 1.684.307.300,00 1.957.565.600,00 16,22% 1.939.069.700,00 -0,94% 2.020.813.000,00 4,22% 2.062.789.800,00 2,08% 2.164.400.400,00 4,93%

RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) -70.503.000,00 -158.556.500,00 124,89% -47.237.000,00 -70,21% 32.923.000,00 -169,70% 73.704.000,00 123,87% 66.760.000,00 -9,42%

RESULTADO NOMINAL 70.000.000,00 0,00 -100,00% 1.468.000,00 - 48.300.000,00 3190,19% 95.537.000,00 97,80% 96.290.000,00 0,79%

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA 400.000.000,00 450.000.000,00 12,50% 500.000.000,00 11,11% 460.000.000,00 -8,00% 410.000.000,00 -10,87% 360.000.000,00 -12,20%

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA LÍQUIDA 200.000.000,00 50.000.000,00 -75,00% 100.000.000,00 100,00% -65.000.000,00 -165,00% -141.000.000,00 116,92% -218.000.000,00 54,61%

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022
Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo III - Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
LRF, art. 4º, § 2º, Incido II

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES

R$ 1,00

2019 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

RECEITA TOTAL 1.882.593.543,73 2.088.555.560,00 10,94% 2.010.364.700,00 -3,74% 2.037.192.270,53 1,33% 2.007.434.774,47 -1,46% 2.030.352.941,18 1,14%

Receitas Primárias (I) 1.750.001.313,90 1.866.471.941,25 6,66% 1.891.832.700,00 1,36% 1.984.285.990,34 4,89% 1.999.339.135,32 0,76% 2.022.260.853,80 1,15%

DESPESA TOTAL 1.882.593.543,73 2.088.555.560,00 10,94% 2.010.364.700,00 -3,74% 2.037.192.270,53 1,33% 2.007.434.774,47 -1,46% 2.030.352.941,18 1,14%

Despesa Primárias (II) 1.826.454.414,58 2.030.974.310,00 11,20% 1.939.069.700,00 -4,53% 1.952.476.328,50 0,69% 1.930.366.647,95 -1,13% 1.961.751.472,85 1,63%

RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) -76.453.100,68 -164.502.368,75 115,17% -47.237.000,00 -71,28% 31.809.661,84 -167,34% 68.972.487,37 116,83% 60.509.380,95 -12,27%

RESULTADO NOMINAL 75.907.650,00 0,00 -100,00% 1.468.000,00 - 46.666.666,67 3078,93% 89.403.892,94 91,58% 87.274.540,02 -2,38%

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA 433.758.000,00 466.875.000,00 7,63% 500.000.000,00 7,10% 444.444.444,44 -11,11% 383.679.580,76 -13,67% 326.293.845,74 -14,96%

DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA LÍQUIDA 216.879.000,00 51.875.000,00 -76,08% 100.000.000,00 92,77% -62.801.932,37 -162,80% -131.948.343,63 110,10% -197.589.051,03 49,75%

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022

Demonstrativo III - Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES

R$ 1,00

Anexo de Metas Fiscais

LRF, art. 4º, § 2º, Incido II

R$ 1,00

Patrimônio Líquido 2020 % 2019 % 2018 %

Patrimônio/Capital 102.608.342,82 2,82 102.608.342,82 3,35 102.608.342,82 3,43
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 3.533.034.106,38 97,18 2.956.494.951,46 96,65 2.889.697.950,39 96,57
Total 3.635.642.449,20 100,00 3.059.103.294,28 100,00 2.992.306.293,21 100,00

Patrimônio Líquido 2020 % 2019 % 2018 %
Patrimônio/Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados -13.508.915,47 100,00 -48.100.974,63 100,00 -97.587.178,05 100,00
Total -13.508.915,47 100,00 -48.100.974,63 100,00 -97.587.178,05 100,00
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Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
LRF, art. 4º, § 2º, Incido III

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Município: São José do Rio Preto

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS 2020                    
(a)

2019                    
(b)

2018                    
(c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 3.556.275,68 6.589.683,63 1.883.842,36
      Alienação de Bens Móveis 620.631,80 387.746,68 210.497,90
      Alienação de Bens Imóveis 2.935.643,88 6.201.936,95 1.673.344,46

DESPESAS EXECUTADAS 2020                    
(d)

2019                    
(e)

2018                    
(f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 255.058.051,83 259.418.606,93 175.375.826,38
   DESPESAS DE CAPITAL 255.058.051,83 259.418.606,93 175.375.826,38
      Investimentos 229.021.137,86 220.300.002,30 141.332.810,44
      Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
      Amortização da Dívida 26.036.913,97 39.118.604,63 34.043.015,94
   DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 0,00
      Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
      Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO 2020                    
(g)=((Ia-IId)+IIIh)

2019                    
(h)=((Ib-IIe)+IIIi)

2018                    
(i)=(Ic-IIf)

VALOR (III) -677.822.683,47 -426.320.907,32 -173.491.984,02

LRF, art. 4º, § 2º, Incido III
Demonstrativo V - Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022
Anexo de Metas Fiscais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019
RECEITAS CORRENTES (I) 123.687.812,71                 

Receita de Contribuições dos Segurados 39.333.372,39                   
Civil 39.333.372,39                   

Ativo 35.558.682,41                   
Inativo 3.660.691,55                     
Pensionista 113.998,43                        

Militar -                                    
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

    Receita de Contribuições Patronais 71.526.254,61                   
Civil 71.526.254,61                   

Ativo 71.526.254,61                   
Inativo 
Pensionista 

Militar -                                    
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita Patrimonial 316.481,78                        
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 85.015,11                          
Outras Receitas Patrimoniais 231.466,67                        

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 12.511.703,93                   

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 12.484.573,20                   
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
Demais Receitas Correntes 27.130,73                          

RECEITAS DE CAPITAL (III) -                                    
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)                  123.687.812,71 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019
Benefícios - Civil 132.502.686,25                 

Aposentadorias 114.602.259,79                 
Pensões 11.213.847,53                   
Outros Benefícios Previdenciários 6.686.578,93                     

Benefícios - Militar -                                    
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 6.867.859,82                     
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 122.282,32                        
Demais Despesas Previdenciárias 6.745.577,50                     

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)                  139.370.546,07 

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) -15.682.733,36 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019
VALOR 15.682.733,36

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2019
VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2019
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações                  375.358.361,30 
Outro Bens e Direitos                  247.043.542,15 

2018 2020
101.135.769,71                  151.225.299,58                  

                     35.097.681,50 

-                                      

4.457.782,46                      

4.457.782,46                      

-                                      

R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Lei de Diretrizes Orçamenárias - 2022
Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VI - RPPS - Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS
LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a

2018 2020
17,67

                   394.981.979,38 
                   304.385.149,03 

115.996.512,77                  

-14.860.743,06 -3.930.354,20 

6.983.590,86                      

6.983.590,86                      
155.155.653,78                  

64.007.964,61                    
                     64.007.964,61 

35.097.681,50                    
                     32.048.066,17 

2.949.305,51                      
                          100.309,82 

-                                      

                          581.432,80 

                            69.432,80 

64.007.964,61                    

                                        -   

                            26.527,23 
-                                      

512.000,00                         

1.448.690,80                      
                       1.422.163,57 

-                                      

78.181.967,32                    

                     46.245.315,76 
46.245.315,76                    

                     41.184.143,85 
4.892.263,05                      

                          168.908,86 

                       8.300.540,58 
-                                      

                     78.181.967,32 
78.181.967,32                    

                                        -   

                       3.079.638,59 
-                                      

                            47.340,58 
8.253.200,00                      

18.497.475,92                    
                     15.417.837,33 

111.538.730,31                  
96.058.234,43                    
10.110.459,10                    

5.370.036,78                      

148.172.062,92                  
132.004.117,45                  

12.695.521,45                    
3.472.424,02                      

2018 2020

2018 2020

2018 2020

2018 2020

101.135.769,71                  

0
                   330.631.308,17 
                   247.060.571,55 

151.225.299,58                  

                       2.982.842,70 

14.860.743,06 3.930.354,20

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)

Receita de Contribuições dos Segurados
Civil

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita de Contribuições Patronais
Civil

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) 0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019
Benefícios - Civil

Aposentadorias 
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) 0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2 0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS 2019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019
RECEITAS CORRENTES 123.687.812,71
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 123.687.812,71

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII) 139.370.546,07
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 139.370.546,07

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) -15.682.733,36

PLANO FINANCEIRO

-14.860.743,06 -3.930.354

115.996.512,77 155.155.653,78

115.996.512,77 155.155.653,78

101.135.769,71 151.225.299,58
101.135.769,71 151.225.299,58

2018 2020

2018 2020

2018 2020

0 0

0 0

0 0

2018 2020

PLANO FINANCEIRO
2018 2020

R$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
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Demonstrativo VI - RPPS - Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS
LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)

Receita de Contribuições dos Segurados
Civil

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita de Contribuições Patronais
Civil

Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) 0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019
Benefícios - Civil

Aposentadorias 
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) 0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2 0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS 2019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019
RECEITAS CORRENTES 123.687.812,71
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 123.687.812,71

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII) 139.370.546,07
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 139.370.546,07

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) -15.682.733,36

PLANO FINANCEIRO

-14.860.743,06 -3.930.354

115.996.512,77 155.155.653,78

115.996.512,77 155.155.653,78

101.135.769,71 151.225.299,58
101.135.769,71 151.225.299,58

2018 2020

2018 2020

2018 2020

0 0

0 0

0 0

2018 2020

PLANO FINANCEIRO
2018 2020

R$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
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Demonstrativo VI - RPPS - Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS
LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
15 de julho de 2021

R$ 1,00

Receitas
Previdenciárias

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro 
do Exercício

 (a) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício Anterior) + 
(c)

2020 151.225.299,58 155.129.870,16 -3.904.570,58 378.070.987,56
2021 231.640.670,57 154.731.350,84 76.909.319,73 454.980.307,29
2022 254.496.789,95 174.182.184,67 80.314.605,28 535.294.912,57
2023 282.273.409,68 179.382.970,58 102.890.439,10 638.185.351,67
2024 290.611.227,51 187.319.349,20 103.291.878,31 741.477.229,98
2025 299.043.489,67 195.547.528,98 103.495.960,69 844.973.190,67
2026 307.457.711,30 204.373.712,94 103.083.998,35 948.057.189,03
2027 315.829.296,77 213.387.195,13 102.442.101,64 1.050.499.290,67
2028 324.133.899,03 221.085.843,27 103.048.055,76 1.153.547.346,42
2029 332.434.487,77 228.208.067,91 104.226.419,85 1.257.773.766,28
2030 340.790.830,15 235.577.944,67 105.212.885,48 1.362.986.651,76
2031 349.154.861,55 242.589.796,72 106.565.064,83 1.469.551.716,60
2032 357.577.780,85 248.647.034,10 108.930.746,75 1.578.482.463,35
2033 366.118.180,99 253.778.697,69 112.339.483,30 1.690.821.946,65
2034 374.693.682,09 257.624.214,21 117.069.467,88 1.807.891.414,53
2035 383.531.645,36 262.831.832,39 120.699.812,97 1.928.591.227,50
2036 391.797.575,79 267.502.516,94 124.295.058,85 2.052.886.286,35
2037 400.185.344,41 272.642.896,11 127.542.448,29 2.180.428.734,65
2038 408.632.363,96 277.728.027,88 130.904.336,08 2.311.333.070,72
2039 417.242.821,66 285.001.268,92 132.241.552,74 2.443.574.623,47
2040 425.855.441,66 292.283.971,23 133.571.470,42 2.577.146.093,89
2041 434.520.184,71 296.815.111,43 137.705.073,27 2.714.851.167,16
2042 443.532.084,98 302.740.142,25 140.791.942,73 2.855.643.109,90
2043 452.554.348,18 306.499.537,06 146.054.811,12 3.001.697.921,02
2044 462.012.885,81 312.618.701,93 149.394.183,88 3.151.092.104,89
2045 471.274.282,02 316.124.022,14 155.150.259,88 3.306.242.364,77
2046 480.903.572,03 320.574.904,28 160.328.667,76 3.466.571.032,53
2047 490.770.450,54 323.157.828,81 167.612.621,72 3.634.183.654,25
2048 500.975.128,52 323.794.662,19 177.180.466,33 3.811.364.120,58
2049 511.790.374,54 324.325.052,46 187.465.322,09 3.998.829.442,67
2050 523.026.282,72 324.505.543,18 198.520.739,55 4.197.350.182,21
2051 534.884.616,12 324.282.008,51 210.602.607,61 4.407.952.789,82
2052 547.368.696,87 323.004.612,25 224.364.084,62 4.632.316.874,44
2053 560.610.833,12 321.549.478,15 239.061.354,98 4.871.378.229,42
2054 574.680.602,85 320.602.488,49 254.078.114,36 5.125.456.343,78
2055 452.450.320,16 319.480.760,32 132.969.559,84 5.258.425.903,62
2056 459.154.102,24 317.030.801,28 142.123.300,96 5.400.549.204,58
2057 466.675.608,60 314.643.599,01 152.032.009,60 5.552.581.214,18
2058 474.549.557,60 312.347.373,77 162.202.183,83 5.714.783.398,01
2059 482.853.816,90 308.864.500,33 173.989.316,57 5.888.772.714,58
2060 492.088.603,04 306.543.739,11 185.544.863,93 6.074.317.578,51
2061 501.719.068,83 303.725.410,54 197.993.658,28 6.272.311.236,80
2062 512.099.147,51 301.433.766,89 210.665.380,63 6.482.976.617,42
2063 523.048.650,21 298.093.503,77 224.955.146,44 6.707.931.763,86
2064 534.910.757,33 296.043.580,95 238.867.176,38 6.946.798.940,24
2065 547.316.180,06 292.510.104,10 254.806.075,96 7.201.605.016,20
2066 560.691.895,11 290.148.902,02 270.542.993,09 7.472.148.009,29
2067 574.841.382,78 286.997.919,63 287.843.463,15 7.759.991.472,44
2068 590.020.882,07 284.901.016,37 305.119.865,70 8.065.111.338,14
2069 605.894.866,31 280.863.419,18 325.031.447,13 8.390.142.785,27
2070 623.170.160,70 278.009.815,63 345.160.345,08 8.735.303.130,35
2071 641.392.114,01 274.260.108,27 367.132.005,74 9.102.435.136,09
2072 661.006.187,62 271.840.758,97 389.165.428,65 9.491.600.564,74
2073 681.466.613,14 267.683.723,97 413.782.889,17 9.905.383.453,90
2074 703.724.163,60 265.120.661,31 438.603.502,29 10.343.986.956,19
2075 726.917.867,15 261.411.506,19 465.506.360,96 10.809.493.317,15
2076 751.782.303,09 258.394.070,48 493.388.232,62 11.302.881.549,77
2077 778.052.899,36 254.771.180,02 523.281.719,34 11.826.163.269,11
2078 806.110.618,15 252.173.230,20 553.937.387,95 12.380.100.657,06
2079 835.541.662,69 248.730.090,90 586.811.571,79 12.966.912.228,85
2080 866.959.153,94 245.424.295,42 621.534.858,52 13.588.447.087,37
2081 900.035.693,18 241.430.341,25 658.605.351,93 14.247.052.439,30
2082 935.297.881,76 237.978.297,44 697.319.584,32 14.944.372.023,62
2083 972.592.835,93 233.893.841,12 738.698.994,82 15.683.071.018,44
2084 1.012.229.207,55 230.553.476,91 781.675.730,64 16.464.746.749,08
2085 1.054.051.155,76 226.775.467,22 827.275.688,54 17.292.022.437,62
2086 1.098.501.136,16 223.405.040,48 875.096.095,68 18.167.118.533,30
2087 1.145.432.274,76 219.714.656,31 925.717.618,45 19.092.836.151,75
2088 1.195.161.513,90 216.525.232,11 978.636.281,80 20.071.472.433,54
2089 1.247.735.803,23 213.154.273,02 1.034.581.530,20 21.106.053.963,75
2090 1.303.328.717,04 210.214.667,55 1.093.114.049,49 22.199.168.013,23
2091 1.362.061.921,10 207.401.328,98 1.154.660.592,12 23.353.828.605,35
2092 1.424.259.725,45 204.752.729,41 1.219.506.996,05 24.573.335.601,40
2093 1.489.808.189,79 201.741.019,97 1.288.067.169,81 25.861.402.771,22
2094 1.559.074.684,39 198.864.550,01 1.360.210.134,39 27.221.612.905,60
2095 1.632.268.378,74 195.843.245,31 1.436.425.133,43 28.658.038.039,04

Receitas
Previdenciárias

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro 
do Exercício

 (a) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício Anterior) + 
(c)
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Demonstrativo VI - RPPS - Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS
LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a

EXERCÍCIO

PLANO FINANCEIRO

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

R$ 1,00

2022 2023 2024

IPTU Isenção Isenção de IPTU com valores lançados até R$ 180,00 2.855.493,26 3.204.720,09 3.713.629,64
IPTU Isenção Imóveis situados em ruas de Feiras Livres 161.397,47 181.136,38 209.900,83

3.016.890,73 3.385.856,47 3.923.530,47

Valores deduzidos da projeção 
da receita orçamentária

TOTAL

MODALIDADE COMPENSAÇÃO
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO

Lei de Diretrizes Orçamenárias - 2022
Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita
LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V

TRIBUTO

R$ 1,00

EVENTOS Valor Previsto 2022

Aumento Permanente da Receita 5.000.000,00
(-) Transferências Constitucionais 0,00
(-) Transferências ao FUNDEB 0,00
Saldo final do Aumento Permanente de Receita (I) 5.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II) 0,00
Margem Bruta (III) = (I+II) 5.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00
   Impacto de Novas DOCC 0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III-IV) 5.000.000,00

Lei de Diretrizes Orçamenárias - 2022
Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo VIII - Margem de expansão das despesas obrigatórias de 
carater continuado

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado – DOCC, o valor atribuído ao campo Aumento Permanente de Receita foi gerado
a partir da redução do desconto do IPTU pago em parcela única, a partir de 2021, de 10%
para 5% de desconto.

R$ 1,00

Descrição Valor Descrição Valor
Demandas judiciais 15.000.000,00 Previsão orçamentária para pagamento de precatórios 15.000.000,00
SUBTOTAL 15.000.000,00 SUBTOTAL 15.000.000,00

Descrição Valor Descrição Valor
Frustação de Arrecadação 30.000.000,00 Limitação de empenho 30.000.000,00
Discrepância de Projeções 20.000.000,00 Limitação de empenho 20.000.000,00
SUBTOTAL 50.000.000,00 SUBTOTAL 50.000.000,00
TOTAL 65.000.000,00 TOTAL 65.000.000,00

Lei de Diretrizes Orçamenárias - 2022
Anexo de Riscos Fiscais

LRF, art. 4º, § 3º

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS

PROVIDÊNCIAS

PROVIDÊNCIAS

PASSIVOS CONTINGENTES

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS 

 
 
As metas anuais relativas às receitas e despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública foram elaboradas de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 11ª edição - versão 2 - 
26.02.2021, do Ministério da Economia / Secretaria do Tesouro Nacional. 
 
Para alcançar os resultados demonstrados foram utilizados os seguintes parâmetros e procedimentos: 
 

▪ Análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2019 a 2020, fornecidos pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, possibilitando a verificação do comportamento da receita e 
da despesa nos anos anteriores; 

 
▪ Dados da Dívida Pública Consolidada, bem como sua projeção para os anos seguintes, 

fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda; 
 

▪ Foram incluídos na previsão de receita os repasses intergovernamentais, os convênios e as 
operações de crédito em negociação, dentre outras; 

 
▪ Se até o mês de agosto de 2021, novos repasses, convênios ou operações de crédito forem 

firmados, tais valores serão incorporados à previsão da receita através da LOA para o exercício 
de 2022, a qual será colocada à disposição do Poder Legislativo no prazo estabelecido no §3º 
do artigo 12 da LRF; 

 
▪ Os índices utilizados para apuração dos valores apresentados nos Demonstrativos foram 

obtidos através da aplicação dos indicadores de inflação mencionados na tabela abaixo: 
 

   
 

▪ Para algumas receitas selecionadas, como IPTU e ISSQN, para as suas respectivas  projeções 
foram computados índices adicionais de crescimento devido às peculiaridades da economia 
local, onde se espera uma retomada econômica vigorosa após 2 anos de crise devido à 
Pandemia do COVID-19; 
 

▪ A previsão da receita própria para 2022 e anos seguintes baseou-se na análise de cada 
categoria de receita verificando o comportamento da arrecadação no período de 2019 e 2020 
e nos valores previstos na Lei Orçamentária para 2021; 

 
▪ Ressalta-se que, no segundo semestre, quando iniciarem as atividades de elaboração do 

Orçamento Anual, tais estimativas serão revistas de acordo com o cenário econômico e seus 
efeitos sobre as finanças municipais. 

  

Ano Taxa de inflação    
(IPCA) Fonte

2019 4,31% BC
2020 4,52% BC
2021 3,75% projeção
2022 3,50% projeção
2023 3,25% projeção
2024 3,25% projeção

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 12016/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditó-
rio, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ME
PRE/0034/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar o atendimento e fi nalizar os cha-
mados listados no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades adminis-
trativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
EMPENHO 11381/21
CONTRATADA: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
EMPENHO 11380/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 24 horas úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – 
DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 3569/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total dos empenhos su-
pramencionados, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contra-
to, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou 
efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 6253/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total dos empenhos supra-
mencionados, DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 20% do valor 
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referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efe-
tivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento 
do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 9017/21
Considerando a entrega total do empenho supramenciona-
do, DECIDO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada 
de MULTA de 30% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais, mantendo a empresa advertida.
DECISÃO
CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 7732/21
Considerando a entrega total do empenho supramenciona-
do, DECIDO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada 
de MULTA de 20% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais, mantendo a empresa advertida.
COMUNICADO
 NOTIFICAÇÃO – DERRADEIRA
PREGÃO ELETRONICO 192/2021 – Proc. 11628/2021
ARLEI JOSE FRIGIERI ME - CNPJ Nº 01.366.593/0001-77
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
referente ao processo supramencionado, sob pena de decair 
do direito à contratação e ensejar a aplicação das penali-
dades previstas no edital, entre elas multa de 30% sobre o 
valor da contratação, suspensão do direito de licitar e con-
tratar com esta administração por até 05 anos. Fica desde 
já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 25/19 – Contrato DIL/0021/19
Contratada: B.L.G. Administração e Participação Ltda
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o contrato supramencionado. SME – 
Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 11/19 – Contrato COC/0017/19
Contratada: Consorcio J.A. – Playpiso 
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 6,87036963524% do valor atualizado 
do contrato supramencionado. SMEL. Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 22/18 – Contrato COC/0016/18
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 25% do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMMAU – Katia R. P. Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa De Licitação Nº 92/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: aquisição de 2.000 frascos/ampolas (5ml) de Ro-
curônio Brometo, 10mg/ml injetável,  que serão utilizadas no 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente da disseminação do “CORONA-
VIRUS”-  Empenho nº 13215/2021 – R$60.000,00 – Entrega 
Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa De Licitação Nº 91/21
Contratada: RIOMAR TRADING LTDA.
Objeto: aquisição de 10.000 testes rápidos (antígeno) para 
COVID-19,  que serão utilizadas no enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS”-  Empenho nº 
13244/2021 – R$250.000,00 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2021
CONTRATO nº PRE/0086/21
CONTRATADA: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
manutenção de piscinas municipais – SMEL – Fabio Ferreira 
Dias Marcondes- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$118.992,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2021
ATA Nº 0548/21
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valor Unitário – Item 30 - R$7,000 - SMS – Pra-
zo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 015/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE ACESSIBILIDADE NO PAR-
QUE DA REPRESA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Valor estimado: 
R$ 558.972,91  – Prazo de execução: 150 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 05/agosto/2021 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 06/agosto/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    
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 017/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBA-
TE A INCÊNDIO (AVCB) DOS GINÁSIOS DE ESPORTES 
ALBERTO CECCONI, ANTONIO CARLOS MONTANHÊS, 
JUPITER OLIMPICO, 19 DE MARÇO E ANTONIO CAR-

LOS NATALOME, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. ESPORTES E LAZER. 
Valor estimado: R$ 561.329,39  – Prazo de execução: 60 
dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 04/agosto/2021 às 17:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 05/
agosto/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    
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 04/2021
Nos termos do item 4.10 do edital e, visando a adequação 
do objeto as necessidades da Administração, Revogo este 
procedimento licitatório. Wanderley Ap. de Souza – Diretor 
de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L.   
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 278/2021 – Processo 
12.187/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos tele-
fônicos, em atendimento ás Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line 
com início dia 07/07/2021, sendo adjudicados os itens a em-
presa declarada vencedora: BELA BELI STORE LTDA (tens 
1 e 2). 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 nº 190/2021 – Processo 
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 orça-
mentos, gestão de contratos e medições de obras e serviços 
de mapa de obras. Secretaria Municipal de Obras. Sessão 
pública realizada on line com início dia 23/06/2021, sendo 
adjudicados o item a empresa declarada vencedora: POLI-
GRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA (tem 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. Israel Cestari Júnior - Secretá-
rio Municipal de Obras. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
249/2021 – PROCESSO Nº 12.081/2021
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMU-
NICAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO, NEGÓCIOS E TURISMO.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 16/07/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
 COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
223/2021 – PROCESSO Nº 11.865/2021
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O CEO CEN-
TRO E NORTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 16/07/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 287/2021, 
PROCESSO 12.252/2021
Objeto: Aquisição de equipamento de informática (tablet) 
Secretaria Municipal de Habitação
Declaro procedente a impugnação. Em razão de impugnação 
feita ao Edital, fi ca RETIFICADO o Termo de Referência, 
elaborado pela Sec. Mun. De Habitação, do Anexo I do Edital 
Licitatório. O edital está disponibilizado na nova versão no 
sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” 
à disposição dos interessados. Fica redesignada a data de 
processamento do pregão da seguinte forma: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2021, às 14h30min e 
abertura a partir das 14h32min. Celia Candida Faria – Prego-
eira.
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. 322/2021, processo 12.511/2021, objetivando a contra-
tação de empresa para fornecimento de posto de serviço 
terceirizado de apoio a comunicação aos alunos com surdez 
(INTÉRPRETE TRADUTOR DE LIBRAS). Secretaria Munici-
pal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 28/07/2021, 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. 354/2021, processo 12.647/2021, objetivando a contrata-
ção de empreitada com mão de obra com fornecimento de 
materiais para climatização de ambiente. Sub-Prefeitura de 
Talhados. Gabinete do Prefeito. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 28/07/2021, 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.
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. 336/2021, processo 12.613/2021, objetivando a contra-
tação de empresa para fornecimento de posto de serviço 
terceirizado de recepcionista e porteiro. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 30/07/2021, 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. 328/2021, processo 12.561/2021, objetivando o registro 
de preços para contratação de empresa para fornecimento 
de marmitex para os atiradores do Tiro de Guerra. Gabinete 
do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 29/07/2021, 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.
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. 
330/2021, processo 12.589/2021, objetivando a contratação 
de empresa com fornecimento de materiais para instalação 
de concertina em torno do Shopping Azul. Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Negócios e Turismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/07/2021, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 217/2021 – Processo 
11.791/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 09/06/2021, sendo adjudi-
cados os itens as empresas declaradas vencedoras: CIRÚ-
GICA SÃO JOSÉ LTDA (item 1); LUMAR COM. DE PRODS 
FARMACEUTICOS LTDA ( item 5); MAPMED DOSTRIB. DE 
PRODS HOSPITALARES EIRELI ( item 4); MEDI HOUSE 
IND. E COM. DE PRODS CIRURGICOS E HOSPITALARES 
LTDA ( itens 2 e 3). 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. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 209/2021 – Processo 
11.776/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cobertor e 
lençol para uso das unidades de saúde do município de São 
José do Rio Preto no Combate ao COVID- 19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 11/06/2021, sendo adjudicados os itens as empre-
sas declaradas vencedoras: COMERCIAL GETRIX LTDA 
(item 1) e HC ALECRIM DISTRIBUIDORA  EIRELI (itens 
2 e 3). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Mariana C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 248/2021 – Processo 
12070/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de testes soroló-
gicos para dengue IGM com cessão de equipamentos que 
serão utilizados no Lab. Municipal de Patologia Clínica.. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 29/06/2021, sendo adjudicados os itens a 
empresa declarada vencedora: KIMENZ EQUIPAMENTOS 
LTDA : (itens 1 e 2). 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. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 75/2021 – Processo 
1747/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 25/03/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: CEMED 
COM. IMPORT. EXP. E DISTRIB LTDA (itens 13, 14, 22, 26 
e 27); CIRURGICA SÃO JOSE LTDA (item 11); DIMEBRÁS 
COML HOSPITALAR (itens 2 e 29); MAX MEDICAL COM. 
DE PRODS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ( itens 
18, 19 e 20); MEDIMPORT COM. DE PRODS EIRELI EPP 
(itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 e 17); ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL 
LTDA EPP (item 1); PONTUAL COMERCIAL EIRELI (item 
15); RAPHAEL GONÇALVES NICESIO (item 23) e VIVA 
CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME ( itens 
4 e 25). Os itens 3, 12 e 28 foram FRACASSADOS. Os itens 
21 e 24 DESERTOS. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Mariana C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 246/2021 – Processo 
12021/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumen-
tais para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 29/06/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: DENTAL 
OPEN COM. DE PRODS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP 
(itens 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
e 39) e R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI (itens 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 30, 40 e 41). 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. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde. 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
15 de julho de 2021

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
103/2021 – PROCESSO Nº 1944/2021
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR 
CONDICIONADO E CORTINAS DE AR COM INSTALAÇÃO 
INCLUSA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 16/07/2021 às 10:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira.

LEI Nº 13.781
DE 13 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a criação de um anexo específi co no Portal 
de Transparência, no qual deverá constar todas as verbas 
recebidas e despesas quitadas, destinadas ao combate da 
COVID-19.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Será incluído um anexo específi co no Portal de 
Transparência da Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, no qual deverá constar todas as verbas recebidas e 
suas destinações ao combate da COVID-19.
Parágrafo Único. Deverá ser incluído nesse anexo somen-
te as verbas recebidas em decorrência da Pandemia, bem 
como as despesas que foram pagas com elas, devendo ser 
atualizadas no prazo máximo de 30 dias.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de julho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.251/2021
Projeto de Lei nº 025/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Marinho

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO – INEXIGIBILIDADE nº 06/2021 
– PROCESSO SeMAE nº 69/2021
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, 
de empresa para prestação do serviço de manutenção e 
suporte da licença do software Innovyze InfoWater. 
Despacho: "RATIFICO (artigo 26 da Lei 8.666/93), com 
fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, 
a escolha da empresa IMAGEM SISTEMAS DE INFORMA-
ÇÕES LTDA, para a execução do objeto.
Valor: R$ 112.083,14 Prazo de execução: 2 anos 
Data do Despacho: 13.07.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 53/2021 – PROCESSO SICOM 
3206/2021.
Objeto: Aquisição de materiais de construção civil – blocos 
de concreto e cerâmico.
Por interesse da Administração para ampliação do prazo 
de envio das propostas, fi ca designado o dia 29.07.2021 a 
partir das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 14.07.2021 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro
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 58/2021, 
Processo SICOM 3222/2021 objetivando a Contratação 
de empresa especializada para fornecimento, instalação e 
startup de sistema de captação e neutralização de gás cloro 
para ETE – Rio Preto.
Prazo de Execução: 120 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 30.07.2021, 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, 07.07.2021 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
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 59/2021, 
Processo SICOM 3225/2021 objetivando o Registro de 
preços para fornecimento de hidróxido de cálcio em suspen-
são aquosa para tratamento de água para abastecimento 
público. Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 02.08.2021, 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, 08.07.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção – Água.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 33/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
44/2020 – PROC. nº 61/2020
Contratada: D & H COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DIS-
POSITIVOS ELETROELETRÔNICOS LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato da contratação de empresa 
para prestação de serviços de vigilância patrimonial eletrôni-
ca preventiva, sendo os materiais fornecidos em comodato 
e instalados em unidades do SeMAE, por um período de 12 
meses.
Data da assinatura: 14.07.2021 Valor Total: R$ 
325.000,00. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto, 14.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

A Secretaria Municipal da Fazenda, através do 
Departamento de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema 
Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da 
data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização 
cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua 
inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal 
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo 
de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos 
incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá 
verificar, no link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e Pré-
Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas 
do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos 
junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de 
desatualização nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte 
abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link 
que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no 
site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - 
Empresa fácil"; 

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 3430780 
ANA GABRIELA SPINOLA GOMES ME 3392640 
CONSTRUTORA ALFAMAX EIRELI ME 3418400 
DEUSIMAR PAULO PEREIRA 28200330400 3384010 
FRANQUIA RIO PRETO IMOVEIS LTDA 3233780 
LUCIANO ALVES DOS SANTOS 18156012801 3456950 
PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 3371920 

TAINARA SARAIVA ESTRELA 36369981885 3426090 
São José do Rio Preto, 14 de julho de 2021. 

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5983/2021

        Fica notifi cada, Érica Eduarda Figueira Dias, proprie-
tária do imóvel sito à Rua Paulo Roberto Rezende, 239, 
quadra 32, lote 02P/, Jardim Maracanã, que em virtude de 
ter sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005983, data-
da em 02/06/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas 
Rodrigo André Morsillo, tratando de reforma sem o devido 
alvará de reforma e falta de alvará para muro de arrimo em 
desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e 
Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 
e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 39155959 4 BR 
acusando "não procurado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada as multas nos valores de R$ 944,40 (novecentos e 
quarenta e quatro reais e quarenta centavos) e R$ 629,60 
(seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) e me-
didas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 14 de julho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA 

EDITAL SMTTS Nº. 12/2021 
   

                         A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança de São José do Rio Preto/SP, nos termos da Lei 
Municipal nº 9.563/2005, considerando o vencimento e/ou 
irregularidade dos alvarás de transportador escolar para o 
exercício 2021, convoca os permissionários abaixo citados a 
manifestarem o interesse na renovação da permissão até o dia 
30 de julho de 2021, devendo para isso apresentar toda 
documentação nos termos da legislação vigente. 
                       Findo o prazo para regularização, serão 
declaradas extintas as permissões. 
                       E, para que chegue ao conhecimento de todos, e 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 
publicado em jornal na forma da Lei.  
 

PERMISSIONÁRIO ALVARÁ INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

IVANIR GRACIOLI FELIX 
ALVES  97 1364180 

MARCELO DA SILVA 
BELTRAN 137 3260600 

MAURÍCIO CARVALHO DE 
LIMA 198 3651370 

ROSELI BASILIO RIBEIRO 127 1151490 
THIAGO ALVES FERREIRA 131 3122820 

São José do Rio Preto, 14 de julho de 2021. 

 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
PROCLAMAS


