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Inadimplência no comércio dispara, 
cresce 41% e atinge R$ 75 milhões

RIO PRETO

Mulher é 
executada com 

onze tiros em casa 
de prostituição

Ouvidoria e Conselho vão investigar Branco;
 vereador divulga nota de esclarecimento

Arquivo DHOJE
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ARTISTAS
Para comemo-
rar 40 anos de 
fundação, rede 

de farmácias de 
Rio Preto con-

trata 80 artistas 
e coloca nos 
cruzamentos 

para entreter o 
público.
Pág.A2

Vereadora 
anuncia R$ 500 
mil para Casa 

da Mulher

Calote no 
comércio 

de Rio Pre-
to chega 
a R$ 75 
milhões; 
em um 

ano ina-
dimplência 

cresceu 
41% na ci-
dade, entre 

os meses 
de junho

Arquivo DHOJE

Nove cidades 
da região não 

registram mortes 
por Covid

O número de pessoas endi-
vidadas em Rio Preto cresceu 
no último ano. Segundo o 
levantamento junto ao SCPC 
(Serviço Central de Proteção 
ao Crédito), em junho de 
2020 eram 35.207 pessoas 
com alguma dívida no muni-
cípio. Já em junho deste ano, 
o índice teve um aumento de 
41,8% e o número de ina-
dimplentes chegou a 49.930.
A cidade contabiliza neste 
primeiro semestre 111.033 
dívidas não quitadas, que jun-
tas somam mais de R$ 75,9 
milhões.   Pág.A2

Motoristas de ônibus aceitam reajuste e descartam greve
   O presidente do Sindicato dos Motoristas de Rio Preto e região, Daniel Rodrigues, informou que os motoristas do transporte coletivo urbano 
aceitaram as propostas de reajustes apresentadas pelas empresas Expresso Itamarati e Circular Santa Luzia, descartando a greve.       Pág.A2

Uma mulher de 39 anos foi 
morta a tiros na noite desta 
terça-feira (20) por volta das 
22h em uma casa de prostitui-
ção no bairro Jardim Paraíso. 
Duas pessoas chegaram no 
estabelecimento de moto, 
o garupa desceu, atirou na 
vítima e depois fugiu. Pág.A4

Motorista 
embriagado bate 
em viatura dos 

bombeiros
Na tarde da última terça-

-feira (20) a Polícia Militar foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de acidente trânsi-
to envolvendo uma viatura do 
Corpo de Bombeiros e um carro 
conduzido por um homem de 
54 anos embriagado no bairro 
Parque da Cidadania. Pág.A4

Ladrão é 
perseguido por 

populares e 
detido com facão

Um homem de 52 anos foi 
preso nesta terça-feira (20) 
após subtrair cartelas de is-
queiros de uma mercearia no 
bairro Parque Estoril e ameaçar 
com um facão um homem de 
25 anos, que o seguiu após o 
crime. O acusado acabou deti-
do pela Polícia Militar. Pág.A4

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-
-feira (21) que o Estado 
identificou 288 municípios 
sem mortes por Covid-19 
na última semana. Na 
região de Rio Preto apa-
recem cidades como Bál-
samo, Cedral, Guapiaçu, 
Ipiguá, Jaci, Mendonça, 
Uchoa, Ubarana e Valen-
tim Gentil.      Pág.A5

Rio Preto começa 
vacinar pessoas 
de 30 anos a 
partir de hoje
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto vai realizar a 
última ampliação da va-
cinação contra Covid-19 
nesta semana, incluindo 
pessoas de 30 anos  no 
calendario a partir desta 
quinta-feira (22). Ao longo 
dos últimos dias, foram 
imunizadas pessoas de 
31, 32 e 33 anos.   Pág.A5

CPI das Terceirizadas 
faz sua primeira 
reunião nesta 
quinta-feira

Pág. A3 Pág. A3

Caso será 
investigado 

pela polí-
cia; equipe 

do Deic 
esteve no 

local da 
execução 

e recolheu 
provas do 

crime

Divulgação
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Vínculo afetivo 
entre gerações

Nossa história de vida é mar-
cada por laços familiares e heran-
ça daqueles que nos formaram e 
deixaram em nós suas histórias. 
Neste tempo de pandemia, em 
que tantas mudanças nos foram 
impostas, esses laços podem ter 
sido abalados pela necessidade 
da separação de nossos familia-
res e amigos.

Por amor e pelo desejo de 
cuidar, fomos afastados daqueles 
que mais amamos e, com isso, 
sofremos pela distância. Muitos 
relatam a dor pelo afastamento, 
que se deu, em especial, com os 
mais velhos ou de saúde mais 
frágil.

Para muitas famílias, os avós fazem parte de uma rede de 
apoio familiar, uma vez que muitos netos são cuidados por eles 
enquanto os filhos trabalham. E, nesse tempo de readaptação, 
não foi apenas a falta do cuidado, mas a falta da troca afetiva 
no desenvolvimento dos netos que chegou para muitos de forma 
muito complicada. 

Ao passo que a vacinação avança e nos traz um pouco mais 
de tranquilidade para o convívio, com os devidos cuidados para 
a reaproximação, vamos retomando a vida, os laços, particular-
mente, com nossos avôs e avós.

Nessa reaproximação é preciso que se avalie bem a condição 
clínica daqueles que forem se reaproximar dos avós. Se eles cui-
dam de seus filhos, seja zeloso ao pensar que nem sempre eles 
poderão estar por perto, caso surja alguma alteração de saúde. 

É importante destacar a relação de cumplicidade existente 
entre avós e netos, sendo uma das heranças mais bonitas exis-
tentes em uma família. É no relacionamento com os avós que 
temos contato direto com nossa história e vamos reconhecendo 
em nós cada jeito de ser, formas de expor e até mesmo falar, 
costumes alimentares, hábitos de vida. 

Por isso, que possamos refletir sobre como é bom conviver com 
nossos idosos! Os avós trazem história, memória e experiências. 
Embora minha avó tenha falecido há muito tempo, trago bem 
viva em mim as memórias dessa convivência e do carinho. Por 
morarmos em cidades diferentes, cada viagem era um presente. 
Ah, quanta saudade! Como é bom e importante aproveitar a 
presença viva e intensa dos avós. 

Num tempo onde falamos tanto sobre as diferenças entre 
gerações, ao ponto até mesmo de desrespeito entre idades e hie-
rarquia, é preciso retomar a importância da troca entre gerações. 
Não se trata de excluir, mas sim de integrar. E trazer nossos avós 
novamente para as relações familiares significa ainda colaborar 
para a boa saúde emocional. 

Na minha prática clínica, foi muito comum perceber queixas de 
depressão, ansiedade, tristeza, irritabilidade, lapsos de memória, 
ou seja, um declínio cognitivo significativo esteve presente em 
idosos, portanto, todos nós tivemos sim, perdas emocionais e 
físicas nesse tempo, que aos poucos e com todo zelo possível, 
vão sendo reestabelecidas.

No primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, 25 de julho 
de 2021, lembremos das palavras do papa Francisco na sua 
mensagem para essa data: “Não importa quantos anos tens, se 
ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se 
te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem ou já avançado 
nos anos, se ainda és autônomo ou precisas de ser assistido, 
porque não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de 
anunciar o Evangelho, da tarefa de transmitir as tradições aos 
netos. É preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, sair de si mesmo 
para empreender algo de novo”.

Embora a tecnologia seja um grande alívio e fonte de apro-
ximação, os contatos presenciais, são, sim, fonte essencial no 
relacionamento, troca e formação de nossos vínculos afetivos.

*Elaine Ribeiro é psicóloga clínica e organizacional da 
Fundação João Paulo II / Canção Nova.

ARTIGO 

MIRASSOL

Departamento de Educação 
entrega 4,8 mil kits 

alimentação hoje e amanhã

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Educação (DME), 
vai realizar a entrega do Kit Ali-
mentação Escolar, nesta quinta 
(22) e sexta-feira (23). Serão 
atendidos 4,8 mil estudantes 
matriculados nas unidades 
escolares, o que inclui alunos 
da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos e APAE.

O kit - considerado um 
reforço na alimentação dos 
alunos matriculados na rede 
municipal - é composto com 
itens básicos, como arroz, 
feijão, leite, óleo, cenoura, 

batata, abobrinha e um quilo 
de carne de frango congelado.

O DME orienta que os pais 
e responsáveis pelos alunos 
retirem os kits Alimentação 
Escolar na data agendada e 
seguindo as orientações da 
unidade escolar em que o 
estudante está matriculado, 
uma vez que no kit há produtos 
perecíveis que necessitam de 
refrigeração. A retirada do kit 
deve ser feita pelo responsável 
do aluno, usando máscara e 
respeitando o distanciamento 
social, na unidade escolar 
em que o estudante esteja 
matriculado. A orientação é 
para que apenas o responsável 
compareça para retirada do kit.

Da REDAÇÃO

Inadimplência cresce 41% 
no comércio de Rio Preto
O número de pessoas endivi-

dadas em Rio Preto cresceu no 
último ano. Segundo o levanta-
mento pela Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto) junto ao SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito), 
em junho de 2020 foram regis-
tradas 35.207 pessoas com 
alguma dívida no município. Já 
em junho deste ano, o índice 
teve um aumento de 41,8% 
e o número de inadimplentes 
chegou a 49.930.

A cidade contabiliza neste 
primeiro semestre 111.033 
dívidas não quitadas, que jun-
tas somam R$ 75,9 milhões. 
O valor médio das dívidas é de 
R$ 683,94 e o valor médio por 
devedor é de R$ 1.520,92. 
Além disso, a maioria das dívi-
das foram adquiridas em menos 
de um ano.

“Pelo prazo, é possível as-
sociar esses endividamentos 
como uma consequência da 
pandemia. Alguns setores so-
freram muito com a situação, 
ocasionando demissões e re-
duções salariais que podem ter 

contribuído para o aumento do 
endividamento da população”, 
afirmou o economista André 
Yano.

Os devedores com apenas 
uma inadimplência somam 
32.628, enquanto 13.627 
tem de duas a cinco dívidas em 
aberto. A faixa etária dos 31 
aos 40 anos é o que apresenta 
o maior número de pessoas 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

inadimplentes. As mulheres 
possuem mais dívidas que 
os homens, sendo registrado 
22.794 pessoas do sexo femi-
nino e 13.189 do masculino 
entre os devedores (13.947 
não tiveram o sexo informado).

Para Yano, as pessoas en-
dividadas precisam reavaliar 
os gastos. “Quando se tem 
mais de uma dívida, o ideal é 

Arquivo DHOJE

priorizar aquelas de extrema 
utilidade, como contas de 
água, energia e alimentação. 
Em seguida, tentar quitar as 
que tem os valores mais altos. 
Além disso, a pessoa deve ob-
servar os outros gastos que ela 
tem atualmente e verificar se é 
possível, cortar, suspender ou 
substituir por uma opção mais 
viável”, comentou. 

Comércio rio-pretense acumula e amarga um calote total de R$ 75 milhões em dívidas

Motoristas de ônibus aceitam propostas de 
reajuste salarial e enterram possibilidade de greve

O presidente do Sindicato 
dos Motoristas de Rio Preto 
e região, Daniel Rodrigues, 
informou que os motoristas 
do transporte coletivo urbano 

aceitaram as propostas de 
reajustes apresentadas pelas 
empresas Expresso Itamarati 
e Circular Santa Luzia, descar-
tando assim, qualquer indício 
de greve.

A negociação começou 

desde maio, quando foi a data 
base da categoria e, até o 
momento, não tinham entrado 
em um acordo. Os motoristas 
pediam reajuste de 7,59% nos 
salários e 10,05% no tíquete 
alimentação, no entanto, as 
empresas apresentaram uma 
contraproposta que foi aceita, 
sendo reajuste de 2,59% re-
troativo do mês de maio, 5% 
de reajuste de setembro até 
30 de abril de 2022 e 13% 
no tíquete.

Intermunicipal - Os 
motoristas do transporte in-
termunicipal (ônibus que tra-
fegam mais que 80km) e 
suburbano (abaixo dos 80km) 

ainda não tiveram um acordo 
fechado. “As empresas nego-
ciaram separadamente e em 
relação aos intermunicipais 
e suburbanos disseram que 
estão esperando uma reunião 
em SP com o setor patronal, 
mas eu já disse que não va-
mos fechar diferente do que 
foi fechado com os motoristas 
do transporte urbano, até 
porque são as mesmas em-
presas”, afirmou Daniel.

A reunião das empresas 
com o setor patronal deve 
acontecer nos próximos dias 
e em seguida o Sindicato vai 
agendar com as empresas 
para dar continuidade na ne-
gociação.

Andressa ZAFALON 

TRANSPORTE URBANO
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NOS CRUZAMENTOS
Rede de farmácias contrata artistas para comemorar 40 anos

A primeira farmácia de ma-
nipulação de Rio Preto e região 
está comemorando 40 anos 
de existência na cidade. São 
quatro décadas que a Farmácia 
Grindélia completadas nesta 
terça-feira (20) e, para celebrar, 
trouxe à cidade uma grande 
ação surpresa com o intuito de 
divertir a população rio-preten-
se e, acima de tudo, prestigiar 
uma das categorias que mais 
sofreu com a pandemia: os 
músicos e performes.

A ação aconteceu das 17h 
às 18h e envolveu 80 artis-
tas locais – 60 músicos e 20 
performes – que atuaram nos 
canteiros centrais das avenidas 
Alberto Andaló, José Munia, 
Francisco Chagas e Juscelino 
Kubistchek, levando música e 
diversão aos transeuntes. Os 
músicos tocaram instrumentos 
variados, desde violão, violino, 

trompete, sax, acordeon e até 
harpa, representando toda a 
versatilidade da música brasilei-
ra. Todos os artistas cumpriram 
com as exigências sanitárias 
estabelecidas pelos órgãos de 
saúde na prevenção ao coro-
navírus.

“Nosso evento, além de tra-

da Grindélia, Creusa Manzalli.
O evento foi surpresa para a 

população a fim de evitar aglo-
meração nos pontos em que 
estavam os artistas. O gestor de 
eventos, Paulo Torres, respon-
sável pela organização da ação, 
explica que o seu maior desafio 
foi pensar uma ação que fosse 
possível acontecer durante este 
período de pandemia, e que 
gerasse um impacto emocio-
nal, tanto aos espectadores da 
ação, quanto para a marca da 
empresa.

“Quando apresentei a ideia 
para a Creusa Manzalli, ela 
rapidamente aprovou também 
por se sensibilizar com a cate-
goria dos artistas, que foi uma 
das mais prejudicadas durante 
essa época. O mais desafiador 
foi conciliar todas as ações dos 
músicos e artistas em conjunto, 
de uma forma orquestrada e úni-
ca. Foi inesquecível”, comenta 
Paulo.

Da REDAÇÃO

zer alegria à população, também 
ajudou nossos músicos que tanto 
sofreram na pandemia. Acho 
incrível a sobrevivência desses 
profissionais. Essa comemoração 
é, também, uma gratidão da far-
mácia, do grupo Grindélia como 
um todo, para com eles”, come-
mora a empresária e fundadora 

Divulgação 

Artistas contratados ficaram em cruzamentos da cidade
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NO COMEÇO DA NOITE

CPI das terceirizadas 
faz reunião hoje

A primeira reunião da CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) que vai investigar 
as empresas terceirizadas que 
prestam serviço ao Poder Pú-
blico está marcada para esta 
quinta-feira (22), às 9h, na 
Câmara de Rio Preto.

Os contratos da Prefeitura 
com as terceirizadas serão 
alvos de investigação pelos 
vereadores que compõem a 
CPI. O presidente é o vereador 
João Paulo Rillo é o presidente, 
mas, por estar de licença, será 
substituído pelo Professor Elso 
Drigo. O vereador Rossini Diniz 
é o relator e Anderson Branco 
membro.

“A Comissão foi marcada 
por haver suspeitas de proble-
mas nos serviços prestados 
pelas terceirizadas. A proposta 
que vou levar para a reunião é 
que, de início, estabeleçamos 

um procedimento de condução 
dos trabalhos em comum acor-
do com os vereadores envol-
vidos”, explica Professor Elso.

Segundo o vereador será 
proposto ainda que sejam so-
licitados documentos – princi-
palmente os contratos – para 
averiguar e guiar as ações da 
Comissão.  “Creio que essa 
primeira fase seja destinada 
a coleta e avaliação dos do-
cumentos tanto da Prefeitura 
como das empresas para formar 
uma base documental à inves-
tigação”, conclui.

Andressa ZAFALON

PRIMEIRA

Branco é denunciado na 
Ouvidoria estadual e Conselho 

de Ética após postagem  
A Secretaria da Justiça e 

Cidadania, por meio da Co-
ordenação de Políticas para 
a Diversidade Sexual (CPAS), 
informou que nesta quarta-feira 
(21) recebeu a denúncia refe-
rente à conduta do vereador 
Anderson Branco de Rio Preto 
após postagem dele envolvendo 
a comunidade LGBTQIA+.

“A CDPS já abriu o expedien-
te, registrou a denúncia na Ou-
vidoria da Secretaria da Justiça 
e irá requerer a instauração de 
Processo Administrativo para 
investigar sobre o caso”, disse 
por nota.

Paralelo a isso, o presidente 
do Conselho de Ética, vereador 
Paulo Paulera, já marcou para 
esta quinta-feira (22), às 10h, 
no auditório da Câmara Munici-
pal, uma reunião com os mem-
bros do Conselho, inclusive com 
o vereador Bruno Moura que 
substituirá Anderson Branco por 
ser parte interessada no caso. 
Os outros membros são Cabo 
Júlio Donizete, Bruno Marinho 
e Celso Peixão.

“Iremos analisar e deliberar 
as denúncias recebidas pela 
Ouvidoria da Câmara a respeito 
da postagem feira pelo vereador 

Branco”, ressaltou Paulera.
Oontem à tarde o presidente 

da Câmara, vereador Pedro Ro-
berto, tambérm protocolou no 
Conselho de Ética as denúncias 
recebidas pela Ouvidoria do 
Legislativo contra as postagens 
nas redes sociais realizadas pelo 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Vereadora pede abrigo 
para gatos na represa

A vereadora Cláudia de 
Giuli protocolou nesta quarta-
-feira (21) uma indicação para 
que o Executivo promova a 
construção de abrigos para os 
gatos que vivem na Represa 
Municipal de Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções do documento protoco-
lado, a situação dos gatos na 
Represa é de interesse cole-
tivo e já existe um trabalho 
realizado pelas protetoras de 

animais, de grande relevância, 
existindo ali um trabalho social 
amplo pela alimentação des-
sas colônias de gatos.

“Já realizei inúmeras reu-
niões sobre essa questão 
junto com o Executivo, sendo 
a última no dia 19 de julho, 
oportunidade essa que ficou 
acordado informalmente sobre 
a realização de abrigos para 
estes gatos. Essa indicação é 
só para reforçar o pedido, bem 
como enaltecer a atenção do 
Executivo com a causa ani-
mal”, informou a vereadora.

Andressa ZAFALON

Divulgação 

MUNICIPAL

POLÊMICA

Pauléra recebe representação contra vereador no Conselho 
de Ética

Divulgação

Deputada libera R$ 500 mil
Karina Caroline (REP) está atuando para implantar a Casa 

da Mulher Brasileira em Rio Preto, com o objetivo de dar apoio 
às mulheres vítimas de violência doméstica. A deputada federal 
Maria Rosas (REP) liberou R$ 500 mil, por meio de emenda par-
lamentar, para viabilizar o projeto. “Estou lutando para que este 
equipamento seja realidade”, frisou. O equipamento implantado 
por alguns municípios, diz ela, já é referência nas políticas públi-
cas de enfrentamento à violência contra a mulher. “Os serviços 
ficam concentrados no mesmo espaço, o quer permite uma 
cobertura de proteção à mulher mais rápida”, acrescentou. A 
vereadora esclareceu ainda que na Casa da Mulher proporcio-
na a vítima acesso ao Juizado Especial, Núcleo Especializado 
da Promotoria, Núcleo Especializado da Defensoria Pública, 
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Alojamento 
de Passagem, Brinquedoteca, apoio psicossocial e capacitação 
para a sua autonomia econômica. Na foto, a deputada Maria 
Rosas e a vereadora Karina mostram documento que libera o 
recurso financeiro.

Farpas
O presidente da comissão 

de inquérito, Celso Peixão 
(MDB), informou que os mem-
bros se reúnem na semana 
que vem para analisar o con-
teúdo das oitivas para decidir 
sobre o imbróglio que envolve 
Anderson Branco (PL) e Rena-
to Pupo (PSDB). Pupo prestou 
depoimento ontem, o que já 
havia sido feito pelo oponente 
na semana passada. Anderson 
acusa o tucano por quebra de 
decoro parlamentar. Trocas de 
farpas no plenário dá nisso!

Licença ambiental
A Câmara Federal aprovou proposta que altera os procedimen-

tos para o licenciamento ambiental no País. O projeto, de autoria 
do deputado Neri Geller (PP-MT, foto), determina regras gerais 
a serem seguidas por todos os órgãos envolvidos, que tratam 
de prazos e vigência. Com base na proposta, não precisarão de 
licença ambiental obras de saneamento básico, de manutenção 
em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com bai-
xa tensão, obras que sejam consideradas de porte insignificante 
pela autoridade licenciadora ou que não estejam listadas entre 
aquelas para as quais será exigido licenciamento. No licencia-
mento ambiental de serviços e obras de duplicação de rodovias 
ou pavimentação naquelas já existentes ou em faixas de domínio 
deverá ser emitida licença por adesão e compromisso, valendo 
também para o caso de ampliação ou instalação de linhas de 
transmissão nas faixas de domínio. O projeto ainda precisa ser 
aprovado pelo Senado.

Infeliz
Renato Pupo (PSDB) disse 

que a decisão do Congresso 
em aprovar R$ 5,7 bilhões 
para bancar a campanha 
eleitoral no ano que vem, “foi 
uma decisão infeliz”. O vere-
ador frisou que o momento 
é impróprio para criar mais 
despesas para o contribuinte, 
principalmente neste período 
em que houve redução do 
orçamento destinado à saúde, 
neste período de pandemia do 
coronavírus. O presidente Jair 
Bolsonaro diz que vai vetar.

Infestação
O frio intenso nos últimos 

dias pelo menos contribuiu 
para reduzir a infestação do 
mosquito Aedes aegypti na 
cidade, responsável pela den-
gue, zika vírus, chikungunya e 
a febre amarela. Infelizmente 
que não dá para incluir nesta 
lista o novo coronavírus, que 
provoca a covid-19. Contra 
essa terrível infecção, só 
vacina no braço que, aliás, 
já está proporcionando bons 
resultados aqui na terra de 
São José. Logo passa…

Tudo em casa
Jair Bolsonaro (sem parti-

do) chancela na próxima se-
gunda-feira uma nova reforma 
ministerial. O senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) está cotado 
para assumir a Casa Civil, ocu-
pada pelo general Luiz Eduardo 
Ramos. Ramos será deslocado 
para a Secretaria-Geral, hoje 
comandada por Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS). Para abrigar Onyx, 
será recreado o Ministério do 
Trabalho. Tudo em casa: a mãe 
Eliane assume a vaga do filho 
Ciro, no Senado.

Carimbo
O brasileiro de renda baixa 

para ter acesso a casa própria 
tem que se desdobrar até no 
momento de colocar o imóvel 
no nome. Um leitor reclamou 
que para registrar um simples 
imóvel terá que desembolsar 
R$ 1,7 mil, só para pôr o ca-
rimbo no documento. “Tudo 
conspira contra o pobre”, 
desabafou. A culpa, diz um 
funcionário de um Cartório 
de Registro, é do governador 
João Doria (PSDB), que re-
ajustou a tabela de preços.

Negócio
A movimentação que o 

presidente Jair Bolsonaro 
anuncia no quadro ministerial 
tem o propósito de acalmar o 
Centrão, que se revoltou de-
vido aos ataques chulos dis-
parados por ele contra a CPI 
da Covid. O diabo é que nada 
está garantido, se o grupo de 
partidos alinhados ao governo 
estará com ele na disputa pela 
reeleição, em 2022. Quando 
envolve o Centrão, tudo gira 
em torno de interesses. É 
como se fosse um negócio.

Reprodução da postagem 
do vereador Anderson 
Branco, acusado de 
homofobia e racismo

vereador Anderson Branco. Os 
denunciantes apontam con-
teúdo homofóbico e racista e 
cobram providências.

Por nota, Pedro Roberto 
informou que “repudia qual-
quer expressão preconceituo-
sa, dentro e fora do ambiente 

legislativo, e esclarece que as 
manifestações individuais dos 
parlamentares não refletem a 
opinião desta presidência e da 
Casa de Leis. Cabe agora ao 
Conselho de Ética analisar as 
denúncias e aplicar as sanções 
disciplinares cabíveis”.

Vereador solta nota de esclarecimento e retratação 

O vereador Anderson Bran-
co postou, na noite desta 
quarta-feira (21), uma nota de 
esclarecimento e retratação 
referente ao post feito em 
suas redes sociais recebido 
como homofobia pela socie-
dade civil e entidades.

Na nota, o vereador come-
ça dizendo que é presidente 
da Comissão Permanente 
de Direitos Humanos e que 
a postagem foi calcada em 
sua religiosidade e dogmas 
espirituais. “Reflete única e 
exclusivamente aquilo que 
professo e pratico no âmbito 
de minha entidade familiar, 
sem adentrar no mérito de 
composição de núcleos fami-
liares que compõem a vida em 
sociedade, tão rica, dinâmica 
e legitimada no desenho cons-
titucional atual”, explica.

Branco frisa que as pos-
tagens em suas redes sociais 
são de cunho religioso e que 
não o faz na condição de 
parlamentar, mas sim, de 

praticante de sua fé nos exa-
tos limites da compatibilidade 
constitucional entre a repres-
são penal, a homotransfobia 
e a intangibilidade do pleno 
exercício da liberdade religiosa.

“Em nenhum momento tive 
o intuito ou incitei a discrimi-
nação, estimulei hostilidade ou 
provoquei a violência física ou 
moral contra qualquer pessoa 
em razão de sua orientação 
sexual ou de sua identidade 
de gênero. A minha manifes-
tação externa as convicções 
religiosas quem vigem no seio 
da minha família e não tem 
o intuito de impor qualquer 
modelo familiar como ideal ou 
único a núcleos que não seja 
o meu”.

Além disso, Branco relatou 
o voto proferido pelo Ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
à liberdade religiosa, no esteio 
da preservação do pluralismo 
político constitucionalmente 
assegurado, que resguarda 
o posicionamento de todos, 
sejam agentes políticos ou 
não, de modo a “garantir não 

apenas o direito daqueles que 
pensam como nós, mas, igual-
mente, proteger o direito dos 
que ideias que causem discor-
dância ou que provoquem, até 
mesmo, o repúdio por parte da 
maioria existente em uma dada 
coletividade”, parafraseia a 
justificativa do voto do Ministro.

Em relação à postagem, o 
vereador explica que não quis 
fazer qualquer alusão sobre 
raça, cor ou orientação sexu-
al, mas sim, sobre a proteção 
da família e das crianças em 
detrimento do mal. “Não há 
qualquer conotação das cores 
com a mensagem que gostaria 
de passar, pois a imagem foi 
aproveitada de uma publica-
ção feita por terceiros na rede 
social”.

A retratação pela interpre-
tação dúbia, segundo Branco, 
foi externada através da nota, 
onde pede sinceras desculpas 
a toda comunidade LGBTQIA+. 
“Levarei comigo este aconte-
cimento como experiência e 
oportunidade de reflexão para 
que circunstâncias dessa natu-

reza não se repitam no futuro”.
O pedido de desculpas 

também foi feito à comunidade 
Negra, onde o vereador escla-
rece que em nenhum momento 
teve o intuito de retratar, inferir 
ou associar a população ne-
gra com qualquer conotação 
negativa decorrente de sua 
prática religiosa. “Meu gabine-
te foi, é e sempre será aberto 
para atender às demandas 
de qualquer pessoa que dele 
necessite, independentemente 
de sua raça ou etnia, pois essa 
é a minha função enquanto 
parlamentar e enquanto servo 
temente a Deus. Acolher e 
servir, especialmente àqueles 
que, independentemente de 
questões ou condições pesso-
ais, se encontrem em situação 
de vulnerabilidade social”.

Por fim, Branco reforça 
sua luta em defesa da família, 
da mulher e das crianças. 
“Bandeiras estas que guiam a 
minha vida desde muito antes 
de exercer a função de parla-
mentar e que me guiarão pelo 
resto dos meus dias”.

Andressa ZAFALON
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Mulher é executada com onze tiros em 
casa de prostituição no Jardim Paraíso

Uma mulher de 39 anos foi 
morta a tiros na noite desta ter-
ça-feira (20) por volta das 22h 
em uma casa de prostituição 
no bairro Jardim Paraíso.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
uma equipe da Polícia Civil foi 
acionada pela Polícia Militar 
que estava preservando o local 
onde uma mulher estava caí-
da com várias perfurações de 
arma de fogo junto com várias 
cápsulas calibre 380.

Ao chegarem ao local, em 
contato com testemunhas, os 
policiais foram informados de 
que duas pessoas chegaram 
no estabelecimento de moto, 
ambos usando capacete, e que 

apenas o criminoso que estava 
na garupa desceu, entrou na 
casa e partiu em direção a víti-
ma, momento em que efetuou 
os disparos. Em seguida voltou 
para a moto e fugiu sentido 
a Avenida Antônio Marcos de 
Oliveira.

As testemunhas ainda 
acrescentaram que ambos os 
desconhecidos usavam preto e 
eram magros. A filha da vítima, 
de 19 anos, esteve no local do 
crime e confirmou a identidade 
da mãe, porém não entregou 
nenhum documento e disse 
não estar no local no momento 
do ocorrido.

Em seguida uma viatura do 
SAMU foi acionada, sendo que 
ao chegarem ao local a médica 
responsável tentou reanimar a 
mulher, porém sem sucesso, 
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Uma equipe do Deic 
esteve no local para 
iniciar as investiga-
ções do caso

sendo constatado seu óbito às 
23h11. A médica ainda cons-
tatou que a vítima foi perfurada 
por onze disparos.

Uma equipe da DEIC foi 
acionada junto com a equipe 
de perícia que recolheu oito 
estojos e um projétil calibre 
380. Na Central de Flagrantes 
o caso foi registrado como ho-
micídio simples e em seguida foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial que dará prosseguimen-
to as investigações. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

FOGO EM LIXO

Incêndios atingem 
chácaras na região 

da Vila Toninho

Corpo de Bombeiros de Rio 
Preto foi acionado nesta terça-
-feira (20) para combater um 
incêndio no bairro Vila Toninho 
às 11h30. Segundo apurado, 
uma pessoa ateou fogo em 
lixo descartado o que gerou 
o alastramento das chamas 
para a pastagem das chácaras 
vizinhas.

De acordo com  o boletim 
de ocorrência, o proprietário 
de uma das chácaras procurou 
a Central de Flagrantes para 
informar que sua propriedade 
estava pegando fogo. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado 
para combater o incêndio e 
constatou  que o fogo teria se 
alastrado para mais duas pro-
priedades rurais.

No local foi constatado que 
existem vestígios de um in-
cêndio criminoso, onde um 
desconhecido teria ateado fogo 
em lixo na chácara vizinha da 
vitima e de outra propriedade 
de uma mulher de 76 anos, 
ambas atingidas pelas chamas 
propagadas pelo vento.

Além das chácaras, o in-
cêndio teria atingido também 
uma parte da mata ciliar do 
rio de Rio Preto. Os bombeiros 
ainda contaram com o auxilio 
dos moradores do local para 
cessar o fogo.

Na central o caso foi regis-
trado como incêndio e poste-
riormente foi encaminhado para 
o 7º Distrito Policial que dará 
continuação à investigação. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Bombeiros atendem incêndios atingem chácaras na 
região da Vila Toninho

FOI PRESO

Jovem leva namorada de 
14 anos para vender droga

Um jovem de 19 anos foi 
preso nesta terça-feira (20) 
após policiais militares o aborda-
rem com pedras de crack junto 
com sua namorada de 14 anos. 
O caso ocorreu no bairro João 
Paulo II às 11h40.

Os militares estavam em 
patrulhamento quando foram 
informados de que na Rua 
Pedro Barbosa teria um casal 
traficando, sendo que o homem 
vestia uma jaqueta azul e tinha 
o cabelo tingido de loiro.

Ao chegarem ao local os 
policiais observaram dois jovens 
com as características seme-
lhantes com as informações 
passadas, sendo que ao notar 
a presença da viatura a dupla 
tentou fugir, mas acabou sendo 
abordada.

Foi realizada uma revista 
pessoal no rapaz, onde encon-
traram uma latinha de bala com 
50 pequenas pedras de crack 
e fragmentos do mesmo entor-
pecente. Questionado sobre o 

suspeito confessou que estava 
traficando pelo local com a aju-
da de sua namorada, e que a 
menor de idade estava na posse 
do dinheiro das vendas.

Em sua versão a adolescente 
afirmou que estava ajudando o 
namorado e entregou aos poli-
ciais R$14.

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes, onde também se fez 
presente a mãe da garota que 
informou não saber nada sobre 
as drogas e que há um mês o 
namorado de sua filha passou a 
morar junto com eles e a ajudar 
no aluguel. Ela ainda se com-
prometeu a apresentar à ado-
lescente caso seja necessário.

Após os depoimentos o jo-
vem foi preso e encaminhado 
para a carceragem da DEIC. O 
caso foi registrado como drogas 
sem autorização ou desacordo e 
corromper ou facilitar a corrup-
ção de menor de 18 anos, em 
seguida foi encaminhado para a 
Delegacia Seccional. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)
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Motorista embriagado bate em viatura dos bombeiros

Na tarde da última terça-
-feira (20) a Polícia Militar foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de acidente trânsi-
to envolvendo uma viatura do 
Corpo de Bombeiros e um carro 
conduzido por um homem de 
54 anos, às 14h20, no bairro 
Parque da Cidadania.

Ao chegarem ao local eles 
foram informados pelo condutor 
da viatura que os bombeiros 
estavam controlando um incên-
dio em uma área de pastagem 
quando o carro modelo Gol co-
lidiu com a traseira da viatura.

Os policiais ainda aborda-
ram o condutor do automó-
vel que demonstrou sinais de 
embriaguez, como cambalear 
enquanto descia de seu veículo 
e odor etílico. Por este motivo 
o homem foi levado para a 
Central de Flagrantes, onde 
permitiu a coleta de sangue 
e dosagem alcoólica que em 
seguida foi realizada no UPA 
Tangará.

O caso foi registrado como 
embriaguez ao volante o ho-
mem será investigado pelo 4º 
Distrito Policial que está respon-
sável pela a ocorrência. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)
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PARQUE ESTORIL
Ladrão é perseguido por populares e detido com facão

Um homem de 52 anos foi 
preso nesta terça-feira (20) 
após subtrair cartelas de isquei-
ros de uma mercearia no bairro 
Parque Estoril às 16h40 e em 
seguida ameaçar um homem 
de 25 anos, que o seguiu após 
o crime.

Policiais militares foram 
acionados por populares que 
disseram estar seguindo o 
criminoso, sendo que ao che-
garem à Praça Nuno Alves 
Pereira visualizaram o acusado  
segurando um facão. A PM fez 
a abordagem e um terceiro 
conseguiu desarmar o acusado 
num momento de distração.

Os PMs localizaram no bolso 
do acusado os isqueiros subtra-
ídos. Na sua defesa o acusado 
disse que teria subtraído os 
objetos porque o proprietário 
da mercearia tinha uma dívida 
com ele e que a faca era para 
defesa própria, pois a vítima o 

estava perseguindo.
Já o rapaz informou que 

trabalha em um açougue ao 
lado da mercearia, sendo que 
no momento em que ouviu 
os gritos saiu correndo para 
acompanhar o criminoso o 
alcançando na praça, onde o 
acusado parou e pegou  facão.

O proprietário da mercearia 
identificou o acusado que pe-
gou duas cartelas de isqueiro 
e fugiu. Os três homens foram 
levados para a Central de Fla-
grantes. O acusado foi preso e 
encaminhado para a carcera-
gem da DEIC, em pesquisa os 
policiais ainda constataram que 
o criminoso já possui histórico 
por crimes patrimoniais.

Os objetos apreendidos fo-
ram devolvidos ao proprietário 
da mercearia e o caso foi regis-
trado como roubo, para poste-
riormente ser encaminhado ao 
5º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Ladrão é perseguido por populares e detido com facão no 
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SANTO ANTÔNIO
Rapaz é preso com drogas em casa

Um rapaz de 24 anos foi 
preso na tarde da terça-feira 
(20), às 17h40, após confes-
sar para a Polícia Militar que 
estava escondendo porções 
de drogas no interior de sua 
residência, localizada no bairro 
Santo Antonio.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os PMs estavam realizando 
um patrulhamento pelo bairro 
quando observaram o acusado 
em frente ao portão de sua 
residência fumando um cigarro 
que aparentava ser de maco-
nha. Pelo fato de que o rapaz 
demonstrou inquietação com a 
presença da viatura os policiais 
deram a volta no quarteirão 
e retornaram para frente da 

residência onde no momento 
o suspeito estava no quintal.

Os militares abordaram o 
rapaz que permitiu a entrada 
no imóvel, e em seguida foi 
realizada uma revista pessoal 
onde encontraram R$56, um 
celular e uma embalagem plás-
tica com fragmentos de cocaí-
na, porém nenhum fragmento 
de maconha. Questionado 
sobre o jovem acabou confes-
sando que estava escondendo 
em seu guarda-roupa outras 
porções de entorpecentes.

Assim foram apreendidos 
dois tijolos de cocaína, uma 
sacola verde com cocaína 
fragmentada e em uma mala 
estava uma segunda sacola 
com 134 embalagens zip com 
porções de cocaína em pó. 
Fora as drogas a PM ainda 

apreendeu uma balança e cin-
co pacotes de embalagens zip.

O rapaz foi levado para a 
Central de Flagrantes onde 
ele foi preso e encaminhado 
para a carceragem da DEIC, 
sendo que posteriormente será 

realizada uma audiência de 
custódia. O caso foi registrado 
como drogas sem autorização 
e encaminhado ao 4º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Divulgação

Neste momento em que todos procuramos manter bons 
hábitos de vida, nem mesmo a queda de temperatura re-
presenta um fator impeditivo para a prática de atividades 
físicas. Porém, o exercício quando realizado sem supervisão 
ou em excesso pode vir acompanhado do aumento do risco 
de lesões musculares, articulares e circulatórias

 A Síndrome da Pedrada representa uma complica-
ção da atividade física realizada de maneira inadequada. 
Movimentos bruscos, exagerados ou repetitivos podem 
lesar as fibras dos grupamentos musculares, provocando 
dor, hematoma e edema no membro inferior acometido. 

O quadro álgico muscular pode ser tão intenso, a ponto 
de impedir o esportista de efetuar o movimento ou obri-
gá-lo a mancar para deambular. Sem dúvida, a trombose 
venosa profunda representa o principal diagnóstico dife-
rencial da Síndrome da Pedrada, uma vez que em ambos 
os casos o quadro doloroso acompanhado por inchaço é 
muito frequente. 

Pelo risco de evoluir para embolia pulmonar, é impe-
rativo que nos casos de dores nas pernas, inchaço e difi-
culdade para caminhar após a atividade física, o indivíduo 
mantenha o acompanhamento médico, em especial com 
o cirurgião vascular, que constitui o profissional dedicado 
ao diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda 
e de suas complicações embólicas.

Provavelmente por desconhecimento, muitas pessoas 
não valorizam os sintomas que aparecem após a prática 
dos exercícios físicos e se automedicam com analgésicos 
e anti-inflamatórios, o que pode mascarar o quadro clínico, 
retardando o verdadeiro diagnóstico e dificultando a insti-
tuição do melhor tratamento. A rápida evolução do quadro 
doloroso e o surgimento de complicações representam os 
principais malefícios da automedicação.

Nos casos de trombose venosa provocada pelo exer-
cício, a manutenção da atividade física é prejudicial 
ao sistema circulatório venoso, aumentando o risco de 
evolução para embolia pulmonar. O tromboembolismo 
pulmonar caracteriza-se pela obstrução da circulação 
pulmonar devido à impactação de coágulos de sangue na 
circulação pulmonar, o que provoca um quadro de insufi-
ciência respiratória. Na maior parte das vezes, os trombos 
originam-se nas veias dos membros inferiores, ou seja, a 
trombose venosa profunda representa o primeiro passo 
para o desenvolvimento da embolia pulmonar. 

A avaliação clínica baseada em sintomas, tais como, do-
res nas pernas, inchaço, dor torácica e falta de ar não são 
suficientes para o diagnóstico do quadro tromboembólico. 
A avaliação completa e detalhada do sistema circulatório 
com o doppler vascular representa a melhor forma de 
diagnosticar precocemente as complicações vasculares 
associadas a prática inadequada de exercícios físicos.

Além disso, procure estar bem agasalhado durante a 
atividade física ao ar livre e use meias confortáveis para 
aquecimento das mãos e dos pés. Durante o inverno, 
ocorre o fenômeno da vasoconstrição periférica, que ca-
racteriza-se pelo fechamento da microcirculação das mãos 
e dos pés, o que pode exacerbar doenças circulatórias 
pré-existentes.

Esteja atento à sua saúde vascular. Na presença de 
sintomas suspeitos, procure seu cirurgião vascular. Para 
informações adicionais sobre importantes assuntos médi-
cos, acesse o site www.drsthefanovascular.com.br e nos 
mande um direct.

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

Dores nas pernas após o 
exercício físico pode ser 

sinal de trombose 
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Nove cidades da região não 
têm mortes na última semana
O Governo de São Paulo 

anunciou nesta quarta-feira 
(21) que o Estado identificou 
288 municípios sem mortes por 
Covid-19 na última semana. 
Na região de Rio Preto apare-
cem cidades como Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Jaci, 
Mendonça, Uchoa, Ubarana e 
Valentim Gentil.

“A vacinação, além de dimi-
nuir as internações, também 
está reduzindo o número de 
mortes em São Paulo. Quase 
metade das cidades do nosso 
estado, 288 municípios, não 
registraram nenhum óbito na 
última semana, o que também 
é fruto da vacinação avança-
da no Estado de São Paulo”, 
afirmou o Vice-Governador, 
Rodrigo Garcia.

A constatação foi feita a 
partir de análise dos dados 
dos dias 14 e 21 de julho, que 
estão disponíveis para consulta 
pública no boletim oficial do 
Governo do Estado e foram 
registrados pelas 645 cidades 
paulistas no Sivep, sistema 
oficial do Ministério da Saúde.

São Paulo já vacinou mais da 
metade de sua população adul-
ta com pelo menos uma dose 
de vacina contra Covid-19. Até 

as 12h51 desta quarta-feira, o 
Vacinômetro registrava um total 
de 32.702.898 doses aplicadas 
desde o início da campanha, so-
mando 24.053.468 de primeira 
dose, 7.615.727 de segunda e 
1.033.703 de dose única. Mais 
de 18,6% da população geral de 
SP já completou seu esquema 
vacinal, garantindo proteção 
completa contra a Covid-19.

A evolução da vacinação em 
São Paulo pode ser acompanha-
da no painel completo do Vaci-
nômetro, no site https://vacina-
ja.sp.gov.br/vacinometro/. Nele, 
qualquer pessoa tem acesso a 
dados detalhados sobre doses 
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aplicadas por município, dis-
tribuição de doses, ranking de 
vacinação, ranking de aplicação 
das doses distribuídas, evolução 
da aplicação de doses e estatís-
ticas gerais do PEI.

 Pré-cadastro - Quem integra 
os públicos-alvo da campanha 
pode realizar um pré-cadastro 
no site Vacina Já, que facilita o 
andamento da imunização tanto 
para o usuário quanto para os 
profissionais de saúde. O pre-
enchimento do formulário não 
é obrigatório, mas leva de um 
a três minutos e economiza até 
90% do tempo de atendimento 

nos postos de vacinação.
Também é possível fazer o 

cadastro por meio de um as-
sistente virtual no Whatsapp, 
fruto de parceria entre as Se-
cretarias de Comunicação e da 
Saúde. O chatbot oferece ainda 
informações confiáveis sobre o 
Plano Estadual de Imunização, 
incluindo o calendário de vaci-
nação atualizado, dados sobre o 
Plano São Paulo e tira-dúvidas 
sobre o coronavírus.

Para acessar o serviço no 
WhatsApp, basta adicionar o 
número +55 11 95220-2923 
à lista de contatos e enviar um 
“oi” ou clicar no link wa.me/551.

HOJE OLÍMPIA
Rio Preto começa 
vacinar pessoas a 
partir dos 30 anos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto vai realizar a última 
ampliação da vacinação con-
tra Covid-19 nesta semana, 
incluindo pessoas de 30 anos 
a partir desta quinta-feira (22). 
Ao longo dos últimos dias, 
foram imunizadas pessoas de 
31, 32 e 33 anos. A estratégia 
de dividir as faixas etárias em 
dias diferentes é uma estraté-
gia da Saúde para minimizar as 
filas nos postos de vacinação.

Para ser vacinado, é neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF, além de com-
provante de residência de Rio 
Preto. No caso da segunda 
dose, é necessário apresentar 
também o comprovante de va-
cinação. Já aqueles que forem 
receber a primeira dose devem 
preencher antecipadamente o 
cadastro do Vacina Já, disponí-
vel em www.vacinaja.sp.gov.br.

A vacinação nesta sema-
na está sendo realizada nas 
unidades de saúde das 8h às 
14h e na Swift das 8h às 16h. 
Pessoas que precisam tomar 
a segunda dose da CoronaVac 
ou AstraZeneca podem compa-
recer nas UBSs ou no Recinto 
de Exposições, das 8h às 17h.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já apli-
cou 377.032 doses, sendo 
273.683 na primeira eta-
pa (58,8% da população) e 
91.806 na segunda. Além dis-
so, 11.543 pessoas receberam 
dose única da vacina.

Vinicius LIMA 

Estância Turística 
passa de 10 mil casos

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou que nesta 
quarta-feira (21), recebeu 54 
resultados negativos, 18 positi-
vos para Covid-19 e confirmou 
um novo óbito: uma mulher de 
68 anos. Outras 36 notificações 
suspeitas foram registradas e, 
por outro lado, mais 23 pessoas 
estão recuperadas.

Com as atualizações, Olím-
pia chegou a marca de 10.012 
casos confirmados, dos quais 
9.673 estão curados (96%), 
260 vieram a óbito e 23 estão 
internados em hospitais de 
Olímpia e região (19 em UTI e 
4 em Enfermaria). O municí-
pio aguarda resultados de 82 
suspeitos, sendo três hospita-
lizados.

Vacinação - A Secre-
taria de Saúde informou que 
os moradores de 47 a 49 anos 
que receberam a primeira dose 
da vacina CoronaVac poderão 

receber a nova aplicação a partir 
desta quinta-feira (22). A imu-
nização ocorrerá exclusivamente 
no Salão da Fenossa.

Para receber a segunda 
dose, os moradores devem 
apresentar documento com foto 
e o cartão de vacinação recebi-
do na primeira dose. A Saúde 
destaca ainda que a vacinação 
de gestantes, tanto de primeira 
como segunda dose, está sendo 
realizada somente no ARE (Pos-
tão), de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h.

Vinicius LIMA  
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PFIZER
Estado vai liberar aplicação de 2ª dose de 

imunizante diferente para gestantes e puérperas

O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia anunciou nesta quarta-
-feira (21) que os municípios 
do estado que aplicaram a 
primeira dose da Fiocruz/As-
traZeneca/Oxford em gestantes 
e puérperas estão autorizados 
a concluir o esquema vacinal 
com a segunda dose com 
imunizante da Pfizer.

“A medida passa a valer a 
partir desta sexta-feira, dia 23, 
e é válida a todas as gestantes 
e puérperas que tomaram pri-
meira dose da AstraZeneca e 
que poderão tomar a segunda 
dose da Pfizer”, disse Garcia. 

sessoramento em Imunizações 
(CPAI) e do Centro de Contin-
gência do Coronavírus.

Desde maio, 8,8 mil grávi-
das e puérperas receberam a 
primeira dose da AstraZeneca 
e poderão retornar aos postos 
de saúde para completar o 
esquema vacinal e o PEI (Pla-
no Estadual de Imunização) 
disponibilizará vacinas da Pfizer 
para a segunda dose destas 
mulheres. Em toda a campa-
nha, 229 mil delas já iniciaram 
o esquema e 34,6 mil já estão 
completamente imunizadas.

“A SOGESP tem acompa-
nhado de perto o trabalho do 
Governo do Estado. São Paulo 
já vacinou praticamente meta-
de das gestantes e puérperas, 
é um dos estados que mais 
vacinou. A gente vê com muita 
alegria esse anúncio porque 
isso trazia muita inseguran-
ça para essas mulheres que 
tomaram a primeira dose da 
AstraZeneca”, complementou 
a presidente da SOGESP, Ros-
sana Pulcineli.

Da REPORTAGEM Essa decisão favorece grávidas 
e puérperas que ainda preci-
sariam esperar a conclusão 
do período puerpério - 45 dias 
após o parto - para só então 
receber a segunda dose da 
vacina da AstraZeneca.

Agora, as grávidas não pre-
cisarão mais esperar o período 
de um mês e meio depois do 
parto para estarem protegidas. 
Pactuada com o Cosems (Con-
selho de Secretários Municipais 
de Saúde), a estratégia permite 
que os gestores do SUS de São 
Paulo apliquem a vacina da Pfi-
zer em 12 semanas, mediante 
termo de ciência, nas mulheres 
que já receberam o imunizante 

da AstraZeneca.
“A gente pede que essas 

gestantes que tomaram a 
primeira dose da AstraZeneca 
verifiquem seu cartão vacinal. 
Então, procure a unidade bá-
sica de saúde, de preferência 
onde já tomou a sua primeira 
dose para, no prazo, tomar a 
segunda dose da vacina da 
Pfizer”, disse a coordenadora 
geral do PEI (Plano Estadual de 
Imunização), Regiane de Paula.

Estes grupos de mulheres 
foram incluídos na campanha 
em maio, período em que o 
Programa Nacional de Imuniza-
ções, do Ministério da Saúde, 
suspendeu o uso dessa vacina 
para estes públicos. A decisão 
foi embasada em estudos que 
demonstraram boa proteção 
com a chamada “intercam-
bialidade” de vacinas desses 
dois laboratórios, e está em 
conformidade com recomenda-
ções da SOGESP (Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia 
do Estado de São Paulo), da 
Comissão Permanente de As-

“A vacinação, 
além de diminuir 
as internações, 
também está re-
duzindo o número 
de mortes”, disse 
o vice-governador, 
Rodrigo Garcia

Divulgação
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BRIGAR POR POLÍTICA NO ATUAL CENÁRIO, É O MESMO QUE TER 
UMA CRISE DE CIÚME NA ZONA. Sorria, beba muita água e seja 

feliz!
SEM GORDURA. Leandro 

de Freitas Colturato, presiden-
te do Clube Médico, convida 
para a tradicional feijoada anu-
al da entidade marcada para 
o primeiro dia de Agosto, pelo 
sistema pega e leva.

LIVIA COSTANTINI Mar-
ques, esposa do empresário 
Paulo Emílio Marques, esco-
lheu a maravilhosa Ilha Maldi-
ves Islands, para celebrar mais 
um ano de vida bem vividos, no 
último dia 16 de julho.

CHUTE PARA GOL. Não 
está descartada ainda a can-
didatura de Geraldo Alckmin 
para o Senado. É que o amigo 
tucano, José Serra, já declarou 
que não vai concorrer nova-
mente ao cargo.

O JOVEM EMPRESÁRIO 
Haryston Sosso foi muito pa-
paricado no dia de ontem, 
dia 21, quando ganhou idade 
nova com direito a bolo e para-
béns, rodeado pelos familiares. 
Aquele abraço!

H. SOSSO CAMARIM, no 
comando da empresária Sueli 
Sosso e filhos, no Riopreto 
Shopping, exibe em sua vitrine 
novidades da moda com lindas 
camisas, camisetas Hugo Boss 
(várias cores), vestidos, sapa-
tos, tênis masculinos e femi-
ninos entre outros acessórios 
fashion. Vale a pena conferir!

CÉLIA TEIXEIRA, Sandra 
Mussi, Guilherme Junqueira 
Farnco e Jessika Canhedo 
e a cirurgiã dentista Janaina 
Xavier Nishi foram as aniver-
sariantes da semana passada, 
recebendo muitos paparicos e 
parabéns.

MAIS VOCÊ. Expectadores 
da Globo foram pegos de sur-
presa, quando no começo da 
semana, Ana Maria Braga, foi 
substituída por Fabrício Bat-
taglini que, logo na abertura 
já foi explicando que, mesmo 
tendo tomado as duas doses 
da vacina contra COVID, a 
apresentadora rio-pretense 
Ana Maria Braga havia testado 
positivo naquela manhã para o 
vírus. Ana deve voltar ao ar na 
metade deste mês.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Mudança no 
Supremo
Atual vice-presidente do STF, 
hoje sob o comando de Luiz Fux, 
Rosa Weber assumirá a chefia 
do Supremo em setembro de 
2022. Ficará à frente da Corte 
por apenas por pouco a mais 
um ano porque atingirá a idade 
limite e terá de se aposentar em 
outubro de 2023.

DiáriodoBob
Pra começar bem. O governo de São Paulo com João Dória 

e Rodrigo Garcia, acaba de expandir o Programa de Ensino 
Integral para mais 778 escolas estaduais. A solicitação feita 
pelo deputado federal, Geninho Zuliani. Mais uma boa. A ex-
pectativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, é 
beneficiar 387,3 mil novos estudantes de ensino fundamental e 
ensino médio.  Aqui entre nós. Em Rio Preto serão cinco escolas 
beneficiadas:- Achiles Malvezzi, Antonio Marin, João Ribeiro da 
Silveira, Professora Nair Santos Cunha e Professor Victor Britto 
Bastos. Que fique bem claro. O governo João Dória/Rodrigo 
Garcia é o que promoveu o maior aumento de escolas de tempo 
integral no estado. De 1.107 instituições para 1885. Viva a 
vida. O governo de São Paulo identificou 288 municípios sem 
novas mortes por COVID-19 registradas na última semana. O 
balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação 
para redução dos casos graves e mortes pela doença. Rumo ao 
prumo. Ao longo de toda a pandemia, o estado de São Paulo 
registrou 3.966.009 casos de COVID-19, com 135.973 mortes. 
Os casos recuperados marcam 3.643.435 até o momento, além 
de 418.131 altas hospitalares. Um alívio! Alô a Ordem. Não sei 
se o presidente da 22ª Subseção da OAB de Rio Preto, Marcelo 
Henrique está ciente, mas a Ordem Nacional já estabeleceu o 
cronograma de atividades para o XXXIII Exame de Ordem Unifi-
cado. A prova objetiva será no dia 17 de outubro. As inscrições 
podem ser feitas de 12 a 19 de agosto, observando o horário 
de Brasília, por meio da página de acompanhamento do Exame 
de Ordem. A prova prático-profissional será realizada em 12 
de dezembro. Pra quem não sabe, a aprovação no Exame de 
Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da 
OAB como advogado. Os Kaiser sorrindo. Enquanto a matriarca 
Sueli recebia, em nome da Cene Hospitalar, recebe o selo de 
Pró-Equidade de Gênero e Raça, em Brasília, pelas mãos da 
Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, aqui em Rio Pre-
to, os diretores da ACIRP, em plena reunião, cumprimentavam 
Kelvim, pela boa nova que vai ser papai. Rodrigo na prévia. O 
vice governador do Estado, já está com seu nome inscrito nas 
prévias e debates do dia 18 de outubro, entre quem, além dele, 
pretende ser o tucano que vai, com o apoio de todos filiados, 
disputar as eleições para governador no ano que vem. Capitalis-
mo Consciente. Diretores da ACIRP participam do lançamento 
da filial de Rio Preto do Instituto Capitalismo Consciente, tendo 
como fundados Hubo Bethlem. Ponto e basta!

Destaque no JG
Sucesso cada vez mais, a atleta rio-pretense Carol Gattaz, que 
completa 40 aninhos na próxima semana, convocada para 
representar o Brasil nos Jogos de Tóquio que começa nesta 
sexta-feira, dia 23, foi destaque especial em entrevista para o JG 
da Globo, na noite de anteontem. A atleta ajudou a equipe do 
Itambé/ Minas (Belo Horizonte) faturar o título da Superliga de 
Vôlei Feminino 2020/2021. Foi o quarto título nacional do Itambé/
Minas e o quinto da central Carol. Os pais dela, Cidinha Gattaz e 
Maurício Saad Gattaz estão super felizes.

Hot Beach Suites é 
inaugurado 
Olímpia ganhou mais um resort, 
que já incrementa a estrutura 
hoteleira da estância turística 
nestas férias de julho. O Grupo 
Ferrasa, que detém a marca Hot 
Beach, inaugurou oficialmente 
no último dia 15 de julho o Hot 
Beach Suites, o primeiro no 
modelo fracionado de Olímpia. 
Com 442 apartamentos, é a 
“casa de férias” com capacidade 
para acomodar até oito pessoas, 
opção para famílias grandes 
ou quem viaja com amigos. Já 
está operando em soft opening, 
hospedando os proprietários 
do empreendimento. A partir 
de setembro, integrará o pool 
de hospedagem do Hot Beach 
Parque & Resorts e estará 
disponível para turistas em 
geral. 

henriforne@gmail.com

Sem poluição
Globalmente, a poluição do ar 
mata 7 milhões de pessoas 
por ano. Segundo a OMS, 93% 
das crianças do mundo estão 
expostas ao ar poluído em 
níveis acima do recomendado 
pela entidade. Cerca de 630 
milhões têm menos de cinco 
anos.

SPOTlight

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)

Luz da esperança
O vice prefeito Orlando Bolçone, 
assinou ontem a prorrogação, 
por mais 5  anos, da concessão 
de  á rea  púb l i ca  pa ra  a 
Associação Espírita  Rancho 
de Luz Paulino Garcia, que 
atende centenas de  famílias 
e crianças na Região Norte de 
Rio Preto, num grande trabalho 
humanitário. Presentes ao 
evento ao lado de Orlando 
Bolçone: Márcia Silvério e 
Willian Meque, da Secretaria de 
Assistência e Paulino Locatelli 
Garcia, presidente do Rancho 
de Luz e pai do vice governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia.

C/ Luizinho BUENO 

A cerimônia de inauguração do Hot Beach Suites 
contou com a presença do prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha, do deputado Federal Eugênio 

(Geninho) Zuliani e outras autoridades políticas da 
região, além de convidados  

Aniversariante da última terça-feira, dia 20, o 
requisitado médico Dr. Leandro de Freitas Colturato, 

paparicado pela esposa Dra. Andressa Ribeiro 
Colturato e fi lhas Ana Clara e Ana Júlia. Parabéns da 

coluna. Foto Eloisa Mattos
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IRLENE A. DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ME
PRE/033/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar o 
atendimento e fi nalizar os chamados listados no prazo de 24 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA
EMPENHO 10512/21
CONTRATADA: BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA ME
EMPENHO 12850/21
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 12726/21
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
EMPENHO 12770/21, 12831/21 E 12776/21
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 12799/21 E 12770/21
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
EMPENHO 12740/21
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL LTDA
EMPENHO 12833/21
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
EMPENHO 12802/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
EMPENHOS 12732/21, 12758/21 E 12805/21
CONTRATADA: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS
EMPENHO 12800/21 E 12798/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do re-
cebimento desta, a quantidade descrita dos itens referentes 
aos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
PRE/0146/20
Considerando a ausência do posto de trabalho, notifi co o re-
presentante legal da contratada, para regularizar o posto de 
trabalho e esclarecer os pontos mencionados imediatamen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 416/20– ATA/0970/20
Contratada: Sanofi  Medley Farmacêutica Ltda
Nos termos da cláus. 1ª, item 1.1 da ata contratual supra-
mencionada, fi ca concedido reequilíbrio de preços o item 
23-caneta inj desc 3ml – insulina glargina 100UI/ML sistema 
de aplicação solostar, passando de R$44,30 para R$36,32 a 
unidade.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
ATA Nº 0565/21

CONTRATADA: ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE 
RECICLADOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos para 
Unidades Escolares - Valor Unitário – Item 19 - R$5,45- SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
ATA Nº 0566/21
CONTRATADA: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos para 
Unidades Escolares - Valores Unitários – Item 08 - R$6,82; 
Item 09 – R$2,27; Item 10 – R$2,27; Item 12 – R$1,02; Item 
13 – R$1,02; Item 14 – R$0,87; Item 15 – R$1,02; Item 18 – 
R$3,88; Item 21 – R$33,00; Item 22 – R$7,59- SME – Fabia-
na Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
ATA Nº 0567/21
CONTRATADA: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos para Uni-
dades Escolares - Valor Unitário – Item 04 - R$4,05 - SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 326/2021 Processo: 
12544/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÕES, VEÍCU-
LO UTILITÁRIO DE CARGA E VEÍCULO TIPO VAN/FUR-
GÃO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA E ABASTECIMENTO
Informamos que foi retifi cado prazo de entrega dos veículos 
constantes do anexo I Termo de referência,  que deverão ser 
considerados para elaboração da proposta. O edital retifi ca-
do disponibilizado no Portal de Compras a todos os interes-
sados. Fica redesignada a data para o processamento do 
pregão para o dia 04/08/2021, às 08:30 hs, Mariana Correa 
Pedroso Fernandes- pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 258/2021 – Processo 
12.109/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios(hortifrutícolas) em atendimento as unidades 
escolares da rede municipal de ensino e demais orgãos. Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.. Sessão 
pública realizada on line com início dia 28/06/2021, sendo 
adjudicado os itens as empresas declaradas vencedoras: 
MARIO DA SILVA RIBEIRÃO PRETO ME itens 1, 3 e 5; MM 
BRASIL ALIMENTOS LTDA itens 2 e 4. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto Junior  
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento  
COMUNICADO REDESIGNAÇÃO DE RETOMADA E HORA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
283/2021 – PROCESSO Nº 12.198/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospi-
talar em atendimento a demanda da rede pública. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica redesignada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 23/07/2021 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio -Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
139/2021 – PROCESSO Nº 11.230/2021
Objeto contratação de empresa de postos de serviços de 
encarregado de construção civil e manutenção, instalador 
de tubulações, jardineiro, pedreiro de edifi cações, pintor, 
serviços de mestre serralheiro, serviços gerais, técnico em 
elétrica e tratorista de roçadeira. Secretaria municipal de 
Saude.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 27/07/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

272/2021 – PROCESSO Nº 12.183/2021
Objeto registro de preços para aquisição de carnes em aten-
dimento as demandas do zoológico municipal. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 23/07/2021 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes- Prego-
eira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 292/2021 Processo: 
12375/2021
Objeto: Registro de preços p aquisição de leite em pó para 
atendimento as unidades escolares e eventual compra por 
demais equipamentos públicos.
O pregão eletrônico restou FRACASSADO, uma vez que 
os valores fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do 
edital. Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 368/2021, processo 12.770/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de testes rápidos antígeno para 
o covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 30/07/2021, 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. 360/2021, processo 12.711/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de gêneros alimentícios (biscoito 
de polvilho) para atendimento das unidades escolares da 
rede municipal de ensino e demais equipamentos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 334/2021, processo 12.713/2021, objetivando o registro 
de preços para locação de veículos máquinas e equipa-
mentos pesados necessários para serviços de manutenção 
das estradas rurais do município. Secretaria Municipal de 
agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 05/08/2021, 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. 361/2021, processo 12.712/2021, objetivando o registro 
de preços para prestação de serviço de locação de caçam-
bas estacionárias. Secretaria Municipal de agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 06/08/2021, 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.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 018/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CO-
MISSIONAMENTO DE SISTEMA IRRADIANTE DA RÁDIO 
EDUCATIVA FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL. Valor estimado: R$ 87.420,13  – Prazo de execução: 
90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes con-
tendo a habilitação e a proposta: 09/agosto/2021 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
10/agosto/2021 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Com-
pras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
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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 35.394 DE 16 DE JULHO DE 2021

DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, o(a) servidor(a) ANTONIO 
BALDIN para responder interinamente pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, enquanto durar o período de férias 
do(a) titular da pasta, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, de 21/07/2021 a 04/08/2021.
PORTARIA N.º 35.395 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, 
o cargo de provimento efetivo de DIRETOR DE ESCOLA, 
criado pela Lei Complementar n.º 239, de 25 de fevereiro 
de 2007, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de julho de 
2021:
REGIANE APARECIDA DIAS
PORTARIA N.º 35.396 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 330, de 28 
de dezembro de 2010, surtindo os efeitos desta a partir de 
19 de julho de 2021:
ADEJUNIO HENRIQUE DA SILVA 
PORTARIA N.º 35.397 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 594, de 15 
de maio de 2019, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de 
julho de 2021:
DANIELE PESSOA BATISTA CHAVES
LEILA LUCIA DA SILVA
PORTARIA N.º 35.398 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 567, de 28 
de junho de 2018, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de 
julho de 2021:
WANESSA BUZO CARDOZO 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– 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 04.08.2021 a 
partir das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 21.07.2021 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro
S. J. Rio Preto, 21.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA 

FISCAL DE POSTURAS 
São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021  

A permissionária relacionada abaixo, ficam devidamente 
NOTIFICADA da existência de débitos em aberto referentes às 
suas respectivas Inscrições Municipais.  
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

Amanda Daniele 
de Azevedo 

147.752/0 228/2021 

Considerando a existência de débitos em aberto, 
referentes às Inscrições Municipais supracitadas, 
objeto da comunicação expedida por esta 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo, e  
Considerando que, transcorrido o prazo de 
regularização, até o presente momento não 
identificamos a quitação dos débitos ou a 
celebração de acordo de parcelamento. 

Fica V.S.ª devidamente NOTIFICADA da abertura de processo 
administrativo de SUSPENSÃO dos Termos de Permissão de 
Uso em vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do Decreto 
Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 
18.374/2020.  
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados do recebimento da presente 
notificação, ensejará a Cassação dos Termos de Permissão de 
Uso em vigência, bem como o cancelamento da Inscrição 
Municipal e a lacração dos equipamentos utilizados.  
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e 
da ampla defesa, por meio da apresentação de defesa por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
presente notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá 
ser realizada via PoupaTempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/).  

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas IFP/SEMDEC 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20612/2021

Fica notifi cado(a): BOEBE ROTISSERIA LTDA, Endere-
ço: R. ONOFRE GOMES DE CARVALHO Nº: 179 Com-
pl.: Bairro: SÃO DEOCLECIANO - CONJ. HAB. Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15057190 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3789330 PFJ: 1700193 CPF/CNPJ/
RG: 40775471/0001-96. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc 
XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Co-
nama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 126 UFM (x1 
R$7.932,96). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR CONTRATO 
OU COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
(óleo usado) NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00. 
O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR BR 34780933 2 BR, acusando “recusado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 655/2021

Fica advertido(a): BOSQUE COM PEÇAS SERV MANUT 
EM VEIC AUTOMOT EIRELI, localizado(a) no Endereço: 
AV. LUIZ DA CRUZ MARTINS Nº: 4061 Compl.: Bairro: 
NAZARÉ - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15054105 Inscrição Municipal / Cadastro: 3759800 PFJ: 
1686045 CPF/CNPJ/RG: 35778233/0001-02, datada em 
31/05/2021, IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 19977, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática das suas 
atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: 
Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes ativi-
dades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir 
o solo e os cursos d'agua; CAPITULAÇÃO: Artigo 1.º da 
Lei Municipal n.º2268/1978; BASE DE CÁLCULO: 50 UFM; 
VALOR: R$ 3.148,00; OBSERVAÇÃO: ATENDER A NO-
TIFICAÇÃO 19977/21 EM TEMPO HÁBIL, SOB PENA DE 
MULTA; MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a desti-
nação fi nal desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002; BASE DE CÁLCULO: 126 UFM; VA-
LOR: R$ 7.932,96; OBSERVAÇÃO: ATENDER A NOTIFICA-
ÇÃO 19977/21 EM TEMPO HÁBIL, SOB PENA DE MULTA. 
Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 10 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a 
Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do es-
tabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39151251 8 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20616/2021

Fica notifi cado(a): EDSON FRANCO AZEVEDO 
01896991831, Endereço: R. ITANHAÉM Nº: 889 Compl.: 
SALA 2 Bairro: NOVAES - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15050340 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3561870 PFJ: 1575266 CPF/CNPJ/RG: 31977787/0001-
70. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo 
relacionado: Armazenar e depositar adequadamente os re-
síduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II 
da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 126 UFM (x1 R$7.932,96). OBSERVA-
ÇÃO: APRESENTAR CONTRATO OU COMPROVANTES 
DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (óleo usado) NO PRAZO 
DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB 
PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00. O não cumprimento da 
presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 
34780929 2 BR, acusando “não existe o nº indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 651/2021

Fica advertido(a): J C MARIANO RESTAURANTE ME, 
localizado(a) no Endereço: R. FERNANDO COLOMBO Nº: 
210 Compl.: QUADRA 5 - LOTE 1 Bairro: JARDIM LES-
TE Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15056773 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3413630 PFJ: 1449906 
CPF/CNPJ/RG: 26130784/0001-66, datada em 26/05/2021, 
IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe não cumpriu 
a Notifi cação nº 20015, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades econô-
micas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, 
nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos; CA-
PITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei 
Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002; BASE DE 
CÁLCULO: 126 UFM; VALOR: R$ 7.932,96; OBSERVAÇÃO: 
Apresentar comprovantes de destinação de resíduos, sobb 
pena de multa, enviar pelo e-mail “smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br”. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA 
a realizar no prazo de 10 dia(s) a partir do recebimento des-
ta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento 
e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 39151125 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 653/2021

Fica advertido(a): LUZIA DOS SANTOS AVELINO ESPOLIO, 
Compromissário: LUZIA DOS SANTOS AVELINO ESPOLIO 
Endereço: R. MARIA ANTUNES LAGAREIRA Nº: Compl.: 
Bairro: NUNES - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15046795 Inscrição Municipal / Cadastro: 237866000 
PFJ: 190478 CPF/CNPJ/RG: 023782928-21 / 5963628-
(SSP), datada em 28/05/2021, IRREGULARIDADES: A 
empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 20133, 

deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática das suas atividades econômicas, razão pela qual 
lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos 
a cumprir: MOTIVO: Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a vi-
zinhança. O proprietário deverá executar o serviço; CAPITU-
LAÇÃO: Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. 
nº 18301/2019; BASE DE CÁLCULO: 10 UFM; VALOR: R$ 
629,60; OBSERVAÇÃO: ATENDER A NOTIFICAÇÃO REFE-
RENTE PODA DE ÁRVORES NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB 
PENA DE MULTA. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA 
a realizar no prazo de 10 dia(s) a partir do recebimento des-
ta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento 
e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 34780952 2 BR, acusando “endereço insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51613

Fica autuado(a): VALDECIR DE PAULA, Endereço: R. JOSÉ 
VERDI - CAPITÃO Nº: 684 Compl.: PRO O PIRES Bairro: 
BOA VISTA - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15020050 Inscrição Municipal / Cadastro: 205881000 
PFJ: 437416 CPF/CNPJ/RG: 005217138-89 / 18879532-
7(SSP). O infrator acima qualifi cado deixou de atender a No-
tifi cação nº 19721 de 11/11/2020 referente o(a) Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do muni-
cípio., infringindo o(a) Art. 90 da LC nº 650/2021 sujeito a 
multa abaixo imposta: IRREGULARIDADE: CAPITULAÇÃO: 
ART. 142 DA LC Nº 650/2021; BASE DE CÁLCULO: 20 
UFM; MULTA: R$ 1.259,20 (um mil, duzentos e cinquenta e 
nove reais e vinte centavos). O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob 
pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, 
adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado inti-
mado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, 
conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complemen-
tar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impug-
nação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 
30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão conce-
didos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do 
Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 
35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugna-
ção e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência 
da decisão proferida em Reexame Necessário, se não inter-
posto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente 
ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Mu-
nicipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao 
Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir 
o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.
gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) 
Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do 
débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será ins-
crito em dívida ativa, com posterior execução fi scal. Assinado 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR: BR 34780875 1 BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5931/2021

        Fica notifi cado, Fabrício Cristovam da Silva, compro-
missário do imóvel sito à Rua José Carlos de Giorgio, qua-
dra 04, lote 27, Jardim Campo Belo, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005931, datada 
em 11/06/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Na-
zareno Marinho De Souza Junior, tratando de construção em 
desacordo com projeto aprovado (obra em fase de revesti-
mento) 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 39155936 0 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 a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 6025/2021

        Fica notifi cada, Maria Matias Cirezola, proprietária do 
imóvel sito à Rua Professar Francisco Purita, 107, quadra 
10, lote C, Vila São Joaquim, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 006025, datada em 
12/07/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo 
André Morsillo, tratando de construção sem o devido alvará 
de construção (acréscimo de construção em elevação de 
alvenaria) em desacordo com a Lei de Zoneamento e Códi-
go 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 39155892 5 BR acusando "mudou-se”.
        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 
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providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis 
para o caso.
São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 Edital de Chamamento Público nº 01/2021 – CMDCA.  

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, por 
intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social e 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, com base na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações pela Lei Federal 13.204 
de 14 de dezembro de 2015, no Decreto Municipal nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, e nas 
Resoluções CMDCA nº 394/2016, 423/2016, 425/2016 e 
480/2021 e suas alterações, torna público o presente Edital 
de Chamamento Público visando à seleção de Organização 
da Sociedade Civil – OSC,  interessada em celebrar 
Termo de Colaboração/Fomento que tem por objeto a 
execução ações complementares à política de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente a serem financiados 
integral  com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto 
(FMDCA). 

 
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a 
celebração de parceria com o município de São José do Rio Preto, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, por meio da formalização de Termo de 
Colaboração/Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal 
 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA à Organização da Sociedade 
Civil (OSC) conforme condições estabelecidas neste Edital. 
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, suas alterações pela Lei Federal 13.204 de 14 de dezembro de 2015 
e pela Resolução CMDCA 480/2021 e pelas demais normativas aplicáveis, além das 
condições previstas neste Edital.   
2. OBJETO  
2.1. Tornar público o presente EDITAL para apresentação de propostas e seleção de 
planos de trabalho de organizações da sociedade civil, para a execução, em regime 
de mútua cooperação de ações que visam desenvolver serviços e programas 
complementares, por tempo determinado, de política de atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente, conforme previsto no artigo 4, incisos  I, II e III da 
Resolução CMDCA 480/2021 e que tenha como beneficiários crianças e 
adolescentes, segundo as linhas de ações previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais 
legislações.  
2.2. Objetivo da parceria:  
Fomentar iniciativas que tenham como foco a promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes residentes no município de São José do 
Rio Preto, através de políticas públicas de assistência social, educação, saúde, 
esporte e lazer, cultura, trabalho, profissionalização e outras que assegurem o 
desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de liberdade e 
dignidade, em consonância com os eixos definidos pelo CMDCA.   
 2.3. Serão selecionadas propostas acompanhadas do plano de trabalho, observada 
a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do 
termo de colaboração/fomento, até o limite de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e 
oitocentos mil reais)  
2.4. Cada proposta apresentada deverá ter valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) e máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  
2.5. Havendo valor remanescente este será revertido para a universalidade do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José do Rio 
Preto/SP. 
2.6. O repasse dos recursos será realizado através de Termo de Fomento, no caso 
de organização da sociedade civil, a ser celebrado com o Município de São José do 
Rio Preto/SP, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, desde que 
atendidos os pressupostos legais.  
 
2.7. Serão selecionadas, exclusivamente, propostas que estejam em consonância 
com os eixos definidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, conforme artigo 4 da Resolução CMDCA 480/2021: 
I – Desenvolvimento de serviços e programas complementares, por tempo 
determinado, não excedendo a 24 (vinte e quatro meses) conforme artigo 2 da Lei 
Municipal nº 4.956 de 15 de maio de 1992;  
II - Desenvolvimento de serviços e programas complementares, por tempo 
determinado, não excedendo a 24 (vinte e quatro meses), conforme preconizado e 
orientado no artigo 4, § 1º e 2º da Lei Municipal nº 4.956 de 15 de maio de 1992;   

III - Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou 
abandonado, na forma do disposto no artigo 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e 
dos artigos 34 e 260, § 2º da Lei Federal nº 8.069/90, observadas as diretrizes do 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 
3. DA APLICAÇÃO DO RECURSO  
3.1. A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de 
ações não-governamentais relativas a: 
I - Desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por 
tempo determinado, não excedendo a 24 (vinte e quatro) meses, da política de 
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
II - Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou 
abandonado, na forma do disposto no artigo 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e 
do artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária; 
Parágrafo Único. No caso de não apresentação de projetos e programas, ou em que 
os valores dos projetos ou programas apresentados sejam inferiores ao valor 
previsto para qualquer um dos Incisos, os recursos excedentes serão remanejados 
entre os demais incisos, mediante deliberação do Plenário do CMDCA. 
4. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  
4.1. O financiamento de programas projetos, selecionados pelo CMDCA, que 
tenham ou não recursos direcionados pelo FMDCA será permitido para: 
I - Financiamento total dos projetos, desde que haja disponibilidade financeira, 
seguindo a ordem de classificação; 
II - Aquisição de material permanente e de consumo, manutenção, recursos 
humanos e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos projetos, 
conforme disposições desta resolução, com apresentação minuciosa das despesas 
e indicadores para aferição e que possuam nexo causal com o projeto; ou  
III – Construção, reforma, ampliação ou conservação predial, em área pública 
mediante permissão ou concessão de uso, necessários a implantação e/ou 
implementação do atendimento à criança e ao adolescente, desde que tenham 
recursos direcionados. 
§ 1º No caso do recurso ser utilizado para aquisição de materiais permanentes ou de 
consumo, deverá ser apresentado três orçamentos, não sendo autorizados 
orçamentos e compras “online”.  
§ 2º No caso de material permanente poderá ser utilizado serviços de terceiros 
desde que esteja vinculado à aquisição do bem adquirido e atendendo aos critérios 
estabelecidos na prestação de contas (não serão aceitos recibo de pagamento 
autônomo - RPA). 
§ 3º No caso de material permanente, especificamente veículo, adquirido por meio 
do FMDCA o uso é obrigatoriamente nos fins do objetivo apresentado no plano de 
trabalho sendo vedada a possibilidade de empréstimo, locação, mesmo que a título 
gratuito, sob pena de revogação. 
§ 4º Os recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente poderão ser utilizados para pagamentos de recursos humanos, 

 

estagiários e aquisição de materiais, desde que comprovada para necessidade para 
a criança e o adolescente. 
5. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
5.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil assim 
consideradas aquelas definidas pelo artigo 2, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei 
Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 
5.2. Não será exigida contrapartida em bens e serviços das organizações da 
sociedade civil.  
5.3. Para participar deste Chamamento, a OSC deverá cumprir as seguintes 
exigências: 
 
I- Apresentar plano de trabalho, em conformidade com a Resolução CMDCA 394/16, 
a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 
atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 
II- Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem 
executados; 
III- Previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução 
das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
IV- Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas 
a eles atreladas; 
V- Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas. 
a) Declarar, conforme modelo constante no Anexo II – Declaração de que a OSC 
atende os requisitos para celebração de parcerias, que está ciente e concorda com 
as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza 
pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante 
o processo de seleção;  
b) Apresentar cópia do estatuto da entidade para comprovação da sua vinculação a 
diretoria, e apresentar procuração devidamente registrada, se for o caso, que o 
designe para participar da fase de abertura das propostas, representando a 
entidade. 
6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
FOMENTO 
6.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender aos seguintes 
requisitos: 
a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (artigo 33, caput, inciso I, e artigo 35, caput, inciso III, da 
Lei Federal nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas, artigo 33, §§ 2º e 3º da Lei 
Federal nº 13.019/14; 
b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 
em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido 
a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 
nº 13.019/14, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 
extinta (artigo 33, caput, inciso III da Lei Federal nº 13.019/14). Estão dispensadas 

 

desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (artigo 33, 
§§ 2º e 3º, Lei Federal nº 13.019/14); 
c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade (artigo 33, caput, inciso IV, Lei Federal nº 
13.019/14); 
d) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante, a ser comprovada na forma do artigo 33, § 1º do inciso 
VII, do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 
480/2021 (artigo 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei Federal nº 13.019, de 2014); 
e) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do 
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, 
prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado 
mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo III – 
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. (artigo 33, caput, inciso V, 
alínea “c” e §5º, da Lei Federal nº 13.019/14); 
f) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do 
artigo 33, § 1º, inciso VII, “b” do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e 
Resolução CMDCA 480/2021; 
g) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do artigo 33, §1º, incisos II, do 
Decreto Municipal nº 17.708, de 2017 (artigo 34, caput, inciso II, da Lei Federal nº 
13.019/14); 
h) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 
ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (artigo 34, caput, inciso 
III, da Lei Federal nº 13.019/14); 
i) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 
deles, conforme Anexo III – Declaração do Artigo 33, §1º, IV do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, e Relação dos 
Dirigentes da Entidade (artigo 34, caput, incisos V e VI, da Lei Federal nº 13.019/14); 
j) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia 
de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (artigo 
34, caput, inciso VII, da Lei Federal nº 13.019/14); 
 
k) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC 
se tratar de sociedade cooperativa (artigo 2º, inciso I, alínea “b”, e artigo 33, §3º, Lei 
Federal nº 13.019/14);  
l) Comprovar a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescentes – CMDCA. 
6.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que: 

 

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 
funcionar no território nacional (artigo 39, caput, inciso I, da Lei Federal nº 
13.019/14); 
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada 
(artigo 39, caput, inciso II, da Lei Federal nº 13.019/14); 
c) Tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública Municipal, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, 
por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 
políticas públicas (artigo 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 13.019 de 
2014, e artigo 33, §1º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 17.708 de 2017); 
d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela 
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre 
recurso com efeito suspensivo (artigo 39, caput, inciso IV, da Lei Federal nº 
13.019/14); 
e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
com a sanção prevista no inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/14, ou com 
a sanção prevista no inciso III do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/14 (artigo 39, 
caput, inciso V, da Lei Federal nº 13.019/14); 
f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos (artigo 39, caput, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/14); ou 
g) Tenha entre seus dirigentes pessoa: 
I - Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
II - Que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou  
III- Que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992 (artigo 39, caput, inciso VII, da Lei Federal nº 13.019/14). 
7 - COMISSÃO DE SELEÇÃO 
7.1. Comissão de Seleção, composta por 12 (doze) membros escolhidos dentre os 
Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, que será instituída por Resolução a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e terá as atribuições de receber, selecionar, avaliar, aprovar e classificar 
os projetos ou planos de trabalho, bem como julgar os recursos interpostos.  
7.2. Será impedido de analisar/pontuar a proposta de projeto o conselheiro que tiver 
vínculo com a OSC/órgão proponente, mantendo-se apto para analisar as demais 
propostas. 

 

7.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas 
entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer 
situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da 
transparência.  
7.4. De acordo com a Resolução nº 480/2021 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente-CMDCA, a Comissão de Seleção poderá solicitar o 
assessoramento técnico de especialistas de Secretarias afins, para subsidiar seus 
trabalhos. 
7.5. A Comissão de seleção apresentará seus pareceres para deliberação em 
reunião ordinária ou extraordinária do CMDCA. 
8. DA FASE DE SELEÇÃO 
8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 
Tabela 1 
 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 22/07/2021 

2 Sessão Pública para esclarecimentos de 
dúvidas sobre o edital 

10/08/2021 

3 Período para envio das propostas pelas 
OSCs  

22/07/2021 a 
23/08/2021 

 
4 

Abertura das propostas em sessão pública, 
no endereço: Avenida Bady Bassit. 3697, 
Centro - São José do Rio Preto/SP. 

 
24/08/2021 às 9:00 
horas 

 
8.1.2. Na contagem dos prazos descritos neste edital de chamamento público, 
aplicar-se a regra: exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 
iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade 
responsável pela condução do processo de seleção. 
8.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público 
8.2.1. O presente Edital e seus anexos, será divulgado em página do sítio eletrônico 
oficial do município de São José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br), 
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da 
data de publicação do Edital. 
8.3. Etapa 2: Sessão Pública para esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital  
8.3.1 As dúvidas a serem esclarecidas na data sessão pública para esclarecimentos 
de dúvidas sobre o edital deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail: 
chamamentocmdca21@gmail.com até a data 06/08/2021. 
8.4. Etapa 3: Envio das propostas pelas OSCs  
8.4.1. As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas 
em envelope lacrado, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento) ou pessoalmente, dirigida à Comissão de Seleção do Chamamento 
Público, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
no seguinte endereço: Avenida Bady Bassit, nº 3697 - São José do Rio Preto/SP, de 

 

segunda a sexta feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 horas, no período de 
21/07/2021 a 20/08/2021. Deverá constar no envelope a seguinte descrição:  
 
AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA.  
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021 
PROPOSTA Nº  ___/2021     (para preenchimento da Comissão).  
DENOMINAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO: 
CNPJ: 
ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO:   
Eixo:  
Valor total:  
8.4.2.  A proposta enviada, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas 
rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo 
representante legal da OSC proponente. 
8.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela comissão/administração pública municipal. 
8.4.4. Cada entidade poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta. 
8.4.5. Observado o disposto deste Edital, as propostas das OSCs deverão conter, 
no mínimo, as seguintes informações 
a) Plano de trabalho, em conformidade com o artigo 17 do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, que deverá conter os 
seguintes elementos: 
I - Descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com 
a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 
II - Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem 
executados;  
III - Previsão de valor total com receitas e a estimativa de despesas a serem 
realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
IV - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas 
a eles atreladas; 
V - Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas. 
b) Anexo I – Ofício de Apresentação da Proposta; 
c) Anexo II - Declaração de que a OSC atende os requisitos para celebração de 
parceria, contendo as declarações conforme segue: 
I - Ser regida por estatuto social nos termos do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão 
simplificada emitida por junta comercial; 
 
II - Possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ 
nos termos da alínea “a” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e 
alterações; 
III - Possuir experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do artigo 33 da Lei 
Federal nº13.019/2014 e alterações; 

 

IV - Possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade 
e segurança, quando necessárias para realização do objeto e capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos da alínea “c” 
do inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, ou previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria. 
d) Anexo III - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais, cabendo a 
entidade optar por umas das três possibilidades; 
e) Anexo IV - Declaração da não ocorrência de Impedimentos para celebrar parceria 
com órgãos públicos e que, portanto, não se submete as vedações previstas no 
artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
8.5. Etapa 4: Etapa competitiva de abertura das propostas 
.8.5.1.  Na data de 24 de agosto de 2021 às 09 horas, no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, situado à Avenida Bady Bassit, nº 
3697 – Centro, São José do Rio Preto/SP, na sala de reuniões em sessão pública 
dar-se-á a abertura das propostas. 
8.5.2. As propostas deverão conter além das informações contidas no artigo 17 do 
Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, 
informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 
abaixo, observado o contido no Termo de Referência. 
8.5.3. Critérios de avaliação utilizados pela comissão de seleção. 
8.5.3.1. O plano de trabalho contido nas propostas será classificado em ordem 
crescente de pontuação, nos termos que preveem o item 6.4.3 deste edital. 
8.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios 
de julgamento apresentados na Tabela abaixo: 

  I   IO  D  
JULGAMENTO M  ODOLO I  D  PON     O 

PON     O 
M  IM  PO  
ITEM 

(A) Grau de adequação dos 
projetos às diretrizes 
prioritárias descritas neste 
Edital – item 2.8. - 
Consonância das atividades 
com as Diretrizes;  
 
 

- Grau pleno de adequação (até 3 
pontos). 
- Grau satisfatório de adequação  
(até 2 pontos). 
- Grau insatisfatório de adequação 
(até 1 ponto). 
- Não adequação: 0 
Obs.:   atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta.  

 3 pontos 

(B) Precisão no detalhamento 
do Plano de Trabalho 
(Preenchimento do Plano de 
Trabalho padrão de Projeto, de 
acordo com modelo fornecido 
pelo CMDCA e a clareza nas 
informações nele contido);  

- Grau pleno de precisão no 
detalhamento (até 3 pontos). 
- Grau satisfatório de precisão no 
detalhamento (até 2 pontos). 
- Grau insatisfatório de precisão no 
detalhamento (até 1 ponto).  
- Não atendimento de precisão no 
detalhamento (0 ponto) 
Obs.: a atribuição de nota “zero” 

3 pontos 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
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neste critério implica eliminação da 
proposta. 

(C) Informações sobre a 
equipe a ser alocada para o 
desenvolvimento das 
atividades e a capacidade 
técnica operacional da 
instituição proponente 

- Grau pleno de informações sobre a 
equipe e capacidade técnica (até 3 
pontos). 
- Grau satisfatório de informações 
sobre a equipe e capacidade técnica 
(até 2 pontos). 
- Grau insatisfatório de informações 
sobre a equipe e capacidade técnica 
(até 1 ponto). 
- Não atendimento de informações 
sobre a equipe e capacidade técnica 
(0 ponto). 
Obs.: A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta. 

3 pontos 

(D) Informações sobre o 
caráter inovador tanto sob a 
perspectiva de métodos, 
técnicas, territórios de 
atuação, como também pela 
participação direta da 
sociedade. *Vide conceito de 
inovação 

- Grau pleno de inovação (até 3 
pontos). 
- Grau satisfatório de inovação (até 2 
pontos). 
- Grau insatisfatório de inovação (até 
1 ponto). 
- Não atendimento à inovação (0 
ponto). 
Obs.:   atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta. 

3 pontos 

(E) Atendimento a mais de 1 
(uma) diretriz prioritária 
estabelecida neste Edital item 
2.7 

- 04 diretrizes (03 pontos). 
- 03 diretrizes (02 pontos). 
- 02 diretrizes (01 ponto). 

3 pontos 

(F) Constar e detalhar no 
processo do trabalho a 
utilização da referência e 
contra referência entre as 
políticas públicas e o nível de 
complexidade.  

- 03 políticas públicas (03 pontos). 
- 02 políticas públicas (02 pontos). 
- 01 política pública (01 ponto). 

3 pontos 

Pontuação Máxima Global  18 pontos 
 
*Entende-se conceito de inovação: "introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos 
ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em 
efetivo ganho de qualidade ou desempenho". 

 

Fonte: LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>. Acesso 
em 17 jul 2020. 
8.5.4.1. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao crit rio 
de julgamento (D), dever  acarretar a eliminação da proposta.  
8.5.4.2. Serão eliminadas aquelas propostas: 
 8.5.4.4. Que estejam em desacordo com o Edital; ou  
8.5.4.5. Cujo valor global estiver acima do teto deste Edital. 
 8.5.4.6. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, 
de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela ACIMA, assim 
considerada a média aritmética das notas lançadas por ao menos 50% dos membros 
da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.  
8.5.4.7. As classificações se darão em lista única.  
8.5.4.8. Os Planos de Trabalho apresentados poderão ser selecionados ou não, em 
decorrência da avaliação efetuada pela comissão de seleção. 
8.5.4.9. Por meio do plano de trabalho, a OSC deverá apresentar o detalhamento da 
proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores 
exigidos pela legislação (em especial o artigo 22 da Lei Federal nº 13.019/14), 
observados o Termo de Referência e Modelo de Plano de Trabalho.  
8.5.4.10. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no 
mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde 
que identifique a data da cotação e o fornecedor específico.    
8.5.4.11. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 
informações já apresentadas na proposta da OSC, observados os termos e as 
condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a comissão de 
seleção e a administração pública Municipal poderá solicitar a realização de ajustes 
no plano de trabalho, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 48 do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021.  
8.5.4.12. Critérios de desempate:  
No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ser   feito com base 
na maior pontuação obtida no crit rio de julgamento ( ). Persistindo a situação de 
igualdade, o desempate ser   feito com base na maior pontuação obtida, 
sucessivamente, nos critérios de julgamento ( ), ( ) (D), ( ) e (F).  aso essas 
regras não solucionem o empate, ser   considerada vencedora a Organização da 
 ociedade  ivil com mais tempo de constituição e, em  ltimo caso, a questão ser   
decidida por sorteio.  
8.5.4.13. A previsão de receitas e despesas de que trata o artigo 17, inciso III do 
Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, 
não será objeto de pontuação e classificação, mas serão rejeitadas aquelas 
despesas que não possuam nexo de causalidade, conformidade com o objeto da 
parceria e o cumprimento das normas pertinentes. 
8.5.4.14. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em 
conta a pontuação total obtida e a proporção entre o crit rio “ dequação” e os 
resultados previstos em relação ao valor proposto (artigo 27, §5º, da Lei Federal nº 
13.019/14).  
8.6. Divulgação do resultado preliminar  

 

 
8.6.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de 
seleção na forma prevista no artigo 31 do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas 
alterações e Resolução CMDCA 480/2021, iniciando-se o prazo para recurso. 
8.7. Interposição de recursos contra o resultado preliminar  
8.7.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo 
de seleção. 
8.7.2. Nos termos do artigo 31 e Parágrafo único do Decreto Municipal nº 17.708/17 
e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, os participantes que desejarem 
recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da decisão, ao colegiado que a 
proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do 
prazo.  
8.7.3. Os recursos, a serem apresentados por meio eletrônico e físico. Poderão ser 
entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou 
pessoalmente para a Comissão de Seleção, Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, no seguinte endereço: Avenida Bady Bassitt, 
nº 3697 - Centro – CEP 15025-130 – São José do Rio Preto/SP, de segunda à sexta 
feira, no horário de 08h30 horas às 16h30. E via e-mail para: 
cmdca@riopreto.sp.gov.br 
8.7.4. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 
arcando somente com os devidos custos. 
8.7.5. Interposto recurso, a Comissão de Seleção publicará no sítio oficial do 
município (www.riopreto.sp.gov.br), para que os interessados apresentem suas 
contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação. 
8.8. Análise dos recursos contra o resultado preliminar pela Comissão de Seleção 
8.8.1. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua 
decisão, ou, encaminhar o recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com as informações necessárias à decisão final. 
8.8.2. A decisão final do recurso, devidamente motivada, será publicada no sítio 
oficial do município (www.riopreto.sp.gov.br). A motivação deve ser explícita, clara e 
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão 
parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 
8.8.3. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
8.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, 
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver)  
8.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 
recurso, o órgão ou a entidade pública Municipal deverá homologar e divulgar as 
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção no sítio 
oficial do município (www.riopreto.sp.gov.br). (Artigo 31 do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
8.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (artigo 
27, §6º, da Lei Federal nº 13.019/14 e artigo 32 § 2º do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 

 

8.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 
organização com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às 
exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao 
processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração. 
9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 
instrumento de parceria: 
 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação das outras 3 
cópias do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos 
requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais. 

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

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 
necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e do órgão jurídico.  
5 Assinatura do termo de fomento. 
6 Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial do 

Município. 
 
9.2.  Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação das outras 3 
(três) cópias do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos 
para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) 
legais.  
9.2.1. Para a celebração da parceria, solicitará para a OSC selecionada, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, apresentar 3 (três) cópias do plano de 
trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (artigos 28, 
caput, 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019/14, c/c o artigo 33 do Decreto Municipal 
nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
9.2.2. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo 
prazo de 05 (cinco) dias, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos 
no inciso I do caput do artigo 2, nos incisos I a V do caput do artigo 33 e nos incisos 
II a VII do caput do artigo 34 da Lei Federal nº 13.019/14, e a não ocorrência de 
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o artigo 39 da referida Lei, que 
serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
I - Ofício encaminhando a documentação. 
II - Declaração de que a OSC atende os requisitos do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações. 
III - Declaração sobre as instalações e condições materiais. (§5º, alínea “c” inciso V, 
artigo 33 da 
Lei Federal nº13.019/2014 e alterações)  
 

IV - Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações 
previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
V - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica–CNPJ, 
emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, demonstrando que a OSC 
existe há, no mínimo 01 (um) ano com cadastro ativo. 
VI - Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da 
União (www.receita.fazenda.gov.br). 
VII - Certificado de Regularidade do CRF-FGTS (www.caixa.gov.br). 
VIII - Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 
(http://www.tst.jus.br/certidao). 
IX - Certidão de Regularidade Tributária junto à Secretaria Municipal de Fazenda   
(www.riopreto.sp.gov.br/eupreciso/tirarcert.IPTU). 
X - Certidão de débitos estaduais junto à Secretaria de Estado da Fazenda 
(simples) (www.dividaativa.pge.sp.gov.br), ou declaração de que a OSC não possui 
inscrição estadual. 
XI - Declaração de adimplência de que a OSC não está omissa no dever de prestar 
contas relativas a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública 
Municipal, se for o caso. (Inciso II, artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
alterações)   
XII - Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações registradas em cartório, 
que devem estar em conformidade com as exigências previstas no artigo 33 da Lei 
nº 13.019, de 2014 e alterações. 
XIII - Cópia da Ata de eleição do quadro dirigente atual. 
XIV - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, acompanhado dos 
respectivos documentos comprobatórios. (RG, CPF, comprovante de endereço).   
XV - Declaração informando telefone residencial, celular e e-mail pessoal e 
institucional do representante legal da organização da sociedade civil com poderes 
para assinatura do eventual termo de colaboração ou fomento. 
XVI - Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, 
podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo os referentes à 
telefonia móvel. 
XVII - Prova de possuir experiência prévia na realização com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea "b" do inciso V do 
artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alteração, que poderá ser feita mediante 
os documentos elencados nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do § 1º. do artigo 33 do 
Decreto 17.708/2017 do Município de SJRP.   
XVIII - Declaração nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto nº 17.708 de 2017 e 
alterações de que a OSC não contratará ou remunerará a qualquer título, servidor 
ou empregado público com recursos vinculados à parceria, ainda que previstas em 
lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.  
XIX - Declaração emitida pelo dirigente da OSC, informando que nenhum dos 
dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública Municipal, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, at  o segundo grau, observada as alíneas “a” “b” e “c” do inciso I , 
 

§ 1º. do artigo 33 do Decreto 17.708/2017 do município de SJRP.  

XX - Declaração sobre contas da Organização, nos termos do artigo 39, incisos IV e 
V da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
XXI - Certidão do Tribunal de Contas informando que a Organização não teve as 
contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos, nos termos do artigo 39, inciso VI da Lei Federal nº 
13.019/2014 e alterações. 
XXII - Declaração sobre contas dos dirigentes da Organização, nos termos do artigo 
39, inciso VII da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.  
XXIII - Declaração, nos termos do artigo 33, §1ª, incisos X do Decreto nº 17.708 de 
2017, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz. 
XXIV - Comprovante de inscrição nos Conselhos Municipais das áreas 
correspondentes de atuação, conforme o caso (CMAS/CMDCA/CMDI). 
XXV - Declaração informando os dados bancários para recebimento dos repasses. 
XXVI - Plano de Trabalho, nos termos do artigo 17 do Decreto Municipal nº 
17.708/2017, alterado pelo  
artigo 3 do Decreto nº 17.723/2017 (de acordo com o Termo de Referência).  (3 
cópias) 
9.2.3. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeitos de negativa, 
no caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI do item 9.2.2. 
9.2.4. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos 
incisos IV, V e VI do item 6.2.5 que estiverem vencidas no momento da análise, 
desde que estejam disponíveis eletronicamente.  
9.2.5. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos 
requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, 
devendo tais documentos ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no item 6.3.1. deste 
Edital. 
9.3 – Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  
9.3.1 - Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração 
pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da 
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais 
exigências descritas na Etapa anterior. 
9.3.2 - A administração pública Municipal poderá solicitar a realização de ajustes no 
plano de trabalho, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 48 do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021.  
9.3.3 -  Nos termos do §1º do artigo 28 da Lei Federal nº 13.019/14, na 
hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da 
fase de celebração, incluindo os exigidos nos artigos 33 e 34 da referida Lei, aquela 
imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração 
de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

 

9.3.4 - Em conformidade com o §2º do artigo 28 da Lei Federal nº 13.019/14, caso a 
OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 
da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos 
na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, 
obedecida a ordem de classificação. 
9.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 
necessário. 
9.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 
constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e 
instada a regularizar sua situação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 
celebração da parceria (§4º do artigo 33 do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas 
alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
 
9.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho 
enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a 
OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da 
solicitação apresentada. 
9.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico, parecer de órgão jurídico e assinatura do 
termo de fomento. 
9.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 
providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de 
trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, a 
emissão de parecer jurídico de competência da Procuradoria Geral do Município, as 
designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e 
de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.  
9.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 
9.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da 
fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração 
da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos 
para celebração. 
9.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 
dirigentes, quando houver. 
9.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração/fomento no Diário 
Oficial do Município.  
9.6.1. O termo de colaboração/fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a 
publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração 
pública (artigo 38 da Lei Federal nº 13.019/14). 
10. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA 
10.1. O prazo para execução do objeto da parceria será de até 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir da assinatura do termo de colaboração/fomento.  
11. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 
REALIZAÇÃO DO OBJETO 
11.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao 
presente Edital são provenientes das funcionais programáticas: 
04.003.082.4300032.00733504303000000 - ficha 170 e 
04.003.0824300032.00744504203000000 – ficha 174. 

 

11.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital 
são provenientes do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, autorizado 
pela Lei Orçamentária do exercício de 2018, UG: 04.003, por meio do Programa  de 
Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – fundos especiais. 
11.3.  Nas parcerias com vigência plurianual ou firmada em exercício financeiro 
seguinte ao da seleção, o órgão ou a entidade pública Municipal indicará a previsão 
dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos 
dos exercícios seguintes (artigo 22, §3º, do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas 
alterações e Resolução CMDCA 480/2021).  
11.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura 
de cada parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública Municipal 
nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser 
formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no 
exercício em que a despesa estiver consignada (artigo 48, §1º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
11.4. O valor total de recursos a ser disponibilizados é de até R$ 2.800.000,00 (dois 
milhões e oitocentos mil reais). Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou 
firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos 
necessários para garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos 
dos exercícios seguintes. 
11.5. O valor de referência para a realização do objeto de cada Termo de Fomento 
obedecerá aos limites máximos previstos no item 2.4. O exato valor a ser repassado 
será definido no Termo de Fomento, observada as propostas apresentadas pelas 
OSCs selecionadas. 
11.6. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de receitas e 
despesas, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o 
disposto no artigo 48 da Lei Federal nº 13.019/14, e no artigo 52 do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. 
11.7. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral 
efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de 
parceria e a legislação vigente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do 
artigo 42, nos artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019/14, e nos artigos 57 e 58 do 
Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. É 
recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu 
dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja 
para evitar as sanções cabíveis. 
11.8. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu 
objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de 
trabalho (artigo 46 da Lei Federal nº 13.019/14): 
 
 a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 
de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as 
despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 
verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

 

 b) Custo indireto necessário à execução do objeto, tais como, remuneração de 
serviços contábeis;  
 c) Aquisição de material de consumo, serviços de terceiros e materiais permanentes 
desde que necessários à execução das atividades e consecução do objeto e de 
acordo com portaria 448 de 13 de setembro de 2002. 
11.9. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, 
servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública Municipal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica 
ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São José do Rio Preto. 
11.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos 
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da 
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do artigo 52 da 
Lei Federal nº 13.019/14.  
11.11. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas 
a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a 
administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos 
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro. 
12. DOS PRINCÍPIOS E DA VEDAÇÃO À DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 
OBJETO: 
12.1. Para execução do objeto da parceria, mediante a devida aplicação do recurso 
público a ser disponibilizado, conforme cronograma de receitas e despesas deverá 
ser observado os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, 
economicidade e ética pública, bem como os ditames da Lei Federal nº 13.019/14 
alterada pela Lei nº 13.204/15. 
12.2. Será vedada a delegação da execução do objeto da parceria. 
13. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 
13.1.  A gestão das parcerias será realizada por agente público com poderes de 
controle e fiscalização, designado por Portaria publicada no Diário Oficial do 
Município, cujas obrigações serão aquelas determinadas pelo artigo 61 da Lei 
Federal nº 13.019/14.  
13.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
designará, em Resolução a ser publicada no Diário Oficial do Município, Comissão 
de Monitoramento e Avaliação, que terá como atribuição a homologação do relatório 
emitido pelo gestor, independentemente da apresentação da prestação de contas 
devida pela organização da sociedade civil. 
14. DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO 
14.1. Os Projetos/serviços de que trata o presente Edital será objeto de gestão 
operacional de caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e 
avaliada. 
14.2. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de: 
a) Análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução 
das ações desenvolvidas no Projeto; 
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b) Visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não; 
c) Reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas; 
d) Estratégias de avaliação do Projeto junto aos usuários.  
14.3. É dever das organizações da sociedade civil selecionadas, durante toda a 
execução da parceria: 
a) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como 
com as diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas, 
nos termos deste Edital ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo; 
b) Desenvolver as ações seguindo as diretrizes da administração pública 
submetendo-se à gestão pública operacional do Projeto e disponibilizando o 
atendimento às metas referenciadas no Termo de Referência; 
c) Prestar à administração pública, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, todas as 
informações e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e 
avaliação do atendimento ao objeto do presente; 
d) Promover, no prazo estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 
apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;  
e) Apresentar à administração pública, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios mensal e 
anual do serviço executado; 
 
14.4. Sem prejuízo da avaliação discriminada no item antecedente, a execução da 
parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública da 
área relacionada, ao objeto contido no Termo de fomento, bem como também estará 
sujeita aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 
15. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
15.1. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, 
feitas com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão 
observar os princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da 
eficiência, publicidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca 
permanente de qualidade. 
15.2. As organizações da sociedade civil que formalizarem termo de fomento com a 
administração pública deverão:  
a) Aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da parceria estabelecida, 
assim como eventuais rendimentos, no atendimento do objeto do termo de fomento 
firmado, em estrita consonância com o plano de aplicação financeira e cronograma 
de receitas e despesas apresentadas; 
b) Não contratar ou remunerar, a qualquer título, pela organização da sociedade 
civil, com os recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive àquele 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
administração pública municipal, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade; 
c) A organização da sociedade civil deverá manter e movimentar os recursos em 
uma conta bancária específica da parceria, sendo uma conta para cada termo a ser 
celebrado, em instituição financeira indicada pela administração pública. 

 

16. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
16.1.  A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil 
deverá observar as determinações contidas no Capítulo VI do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. Deverá conter também, 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que 
o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 
esperados, até o período de que trata a prestação de contas. 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL 
17.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho 
apresentado, da Lei Federal nº 13.019/14 e demais legislações que regulamentem a 
matéria, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
organização da sociedade civil as seguintes sanções:  
a) Advertência;  
b) Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades municipais, por prazo não 
superior a dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso II;  
17.2. As sanções estabelecidas são de competência exclusiva da Secretária 
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  
17.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da 
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à 
execução da parceria.  
17.4. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração. 
18. CAUSAS DE RESCISÃO OU DENÚNCIA   
18.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a 
serem firmados o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem 
como os motivos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. 
19. CONTRAPARTIDA 
19.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.  
20. DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do 
município de São José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br), com prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de 
publicação do Edital. 
 

 

20.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data-limite para envio das propostas, por petição 
protocolada no endereço informado no subitem 8.4.1 deste edital. A resposta às 
impugnações caberá à Secretária Municipal em conjunto com o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
20.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação 
deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência 
mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de 
forma eletrônica, pelo e-mail: chamamentocmdca21@gmail.com os esclarecimentos 
serão prestados pela Comissão de Seleção. 
20.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados 
serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
20.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos 
de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração 
afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 
20.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA resolverá os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições 
legais e os princípios que regem a administração pública. 
20.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público 
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
20.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento 
Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a 
aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às 
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição 
das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o artigo 73 da Lei Federal nº 
13.019/14.  
20.6. A administração pública não cobrará das organizações concorrentes taxa 
para participar deste Chamamento Público.  
20.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 
responsabilidade das organizações concorrentes, não cabendo nenhuma 
remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública. 
20.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:  

Ord. DOCUMENTOS 
0
1 

Ofício encaminhando a documentação (anexo I). (Papel timbrado da 
Entidade)   

0 Declaração de que a OSC atende os requisitos do artigo 33 da Lei Federal 

 

2 nº13.019/2014 e alterações.  (anexo II) 
0
3 

Declaração sobre as instalações e condições materiais. (§5º, alínea “c” inciso 
V, artigo 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações) (anexo III) 

0
4 

Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se 
submete às vedações previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 
e alterações. (anexo IV)   

0
5 

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica–CNPJ, 
emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, demonstrando que a 
OSC existe há, no mínimo 01(um) ano com cadastro ativo. 

0
6 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da 
União (www.receita.fazenda.gov.br). 

0
7 

Certificado de Regularidade do CRF-FGTS (www.caixa.gov.br). 

0
8 

Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 
(http://www.tst.jus.br/certidao). 

0
9 

Certidão de Regularidade Tributária junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda   (www.riopreto.sp.gov.br/eupreciso/tirarcert.IPTU). 

1
0 

Certidão de débitos estaduais junto à Secretaria de Estado da Fazenda 
(simples) (www.dividaativa.pge.sp.gov.br), ou declaração de que a OSC 
não possui inscrição estadual. 

1
1 

Declaração de adimplência de que a OSC não está omissa no dever de 
prestar contas relativas a recursos anteriormente recebidos da 
Administração Pública Municipal, se for o caso. (Inciso II, artigo 39 da Lei 
Federal nº 13.019/2014 e alterações)   

1
2 

Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações registradas em 
cartório, que devem estar em conformidade com as exigências previstas no 
artigo 33 da Lei nº 13.019, de 2014 e alterações. 

1
3 

Cópia da Ata de eleição do quadro dirigente atual. 

1
4 

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, acompanhado 
dos respectivos documentos comprobatórios. (RG, CPF, comprovante de 
endereço).   (anexo V)  

1
5 

Declaração informando telefone residencial, celular e e-mail pessoal e 
institucional do representante legal da organização da sociedade civil com 
poderes para assinatura do eventual termo de colaboração ou fomento. 

1
6 

Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, 
podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo os referentes 
à telefonia móvel. 

1
7 

Prova de possuir experiência prévia na realização com efetividade, do 
objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea "b" do 
inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alteração, que poderá 
ser feita mediante os documentos elencados nas alíneas “a” e “b” do inciso 
VII do § 1º. do artigo 33 do Decreto 17.708/2017 do Município de SJRP.   

1
8 

Declaração nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto nº 17.708 de 2017 
e alterações de que a OSC não contratará ou remunerará a qualquer título, 

 

servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, ainda 
que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. (anexo 
VI).  

1
9 

Declaração emitida pelo dirigente da OSC, informando que nenhum dos 
dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública Municipal, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, observada as 
alíneas “a” “b” e “c” do inciso I , § 1º. do artigo 33 do Decreto 17.708/2017 
do município de SJRP. (anexo VII) 

2
0 

Declaração sobre contas da Organização, nos termos do artigo 39, incisos 
IV e V da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações (anexo VIII). 

2
1 

Certidão do Tribunal de Contas informando que a Organização não teve as 
contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos, nos termos do artigo 39, inciso VI da 
Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 

2
2 

Declaração sobre contas dos dirigentes da Organização, nos termos do 
artigo 39, inciso VII da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. (anexo IX). 

2
3 

Declaração, nos termos do artigo 33, §1ª, incisos X do Decreto nº 17.708 
de 2017, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz;  (anexo X)  

2
4 

Comprovante de inscrição nos Conselhos Municipais das áreas 
correspondentes de atuação, conforme o caso (CMAS/CMDCA/ CMDI). 

2
5 

Declaração informando os dados bancários para recebimento dos repasses. 
(anexo XI).  

2
6 

Plano de Trabalho, nos termos do artigo 17 do Decreto Municipal nº 
17.708/2017, alterado pelo artigo 3º do Decreto nº 17.723/2017 (de acordo 
com o Termo de Referência).  (3 copias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO I – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
À  
Secretária Municipal de Assistência Social  
A (organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ) por seu 
dirigente (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), em 
atendimento ao Edital de Chamamento Público n.º xxx /xxxx, vem apresentar proposta 
para a execução do Serviço/Projeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social 

 

xxxxxxxxxx para participação no processo de Chamamento Público para celebração do 
Termo de Colaboração.  
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 
 

PAPEL TIMBRADO 
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE A OSC ATENDE OS REQUISITOS DO ARTIGO 

33 DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 
 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 
nº____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., me responsabilizo civil 
e criminalmente pela veracidade e legitimidade das informações abaixo e documentos 
apresentados durante o processo de seleção. 
Declaro, ainda, sob as penas da Lei: 

a) ser regida por estatuto social nos termos do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial; 

b) possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no 
 NPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações; 

c) possuir experiência prévia ................ (COLOCAR O TEMPO DE 
EXPERIENCIA), com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal 
nº 13.019/2014 e alterações; 

d) possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à 
salubridade e segurança, quando necessárias para realização do objeto e 
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade ou 
projeto, nos termos da alínea “c” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações, ou previsão de contratar ou adquirir com 
recursos da parceria. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO III – DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 
(§5º, alínea “c” inciso V, artigo 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações)  

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº_________________ e do CPF 
nº____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público  n.º ___/______ para a 

 

execução do Serviço/Projeto  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social xxxxxxxxxx, 
que a organização da sociedade civil: 

⮚ possui instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 
⮚ pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais 

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas.  

OU 
⮚ dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 

das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da 
parceria outros bens para tanto. 
 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, 
conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão 
final da declaração. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 

PAPEL TIMBRADO 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTOS EM CELEBRAR 

PARCERIA COM ORGÃOS PUBLICOS. 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº. ______________ e do CPF nº. 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, para fins do Edital de Chamamento Público n.º ___/______ para a 
execução do Serviço/Projeto  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social 
xxxxxxx, que a organização da sociedade civil, não está impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria com órgão públicos e que, portanto, não se submete as 
vedações previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
 

______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
ANEXO V - DECLARAÇÃO DO ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 17.708 de 2017, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da 
sociedade civil – OSC), nos termos do inciso VI, artigo 34 da Lei Federal nº 
13.019/2014 e alterações e do §1º, incisos V e IX, artigo 33 do Decreto nº 17.708 de 
2017, que: 

 

⮚ Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados membro de Poder ou do 
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau. 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
 
Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na 
OSC 
 

 
Número e órgão expedidor 
da Carteira de identidade e 
CPF*  

 
Endereço residencial*, 
telefone e e-mail 

   
   
   
   
   
*(Esta declaração deverá vir acompanhada dos documentos comprobatórios: 
RG, CPF e Comprovante de endereço) 
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______.    
_______________________________ 

(assinatura do dirigente)  
PAPEL TIMBRADO 

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO SOBRE OCORRENCIA DE CONTRATAÇÃO OU 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO.  
Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade 
civil – OSC), nos termos dos artigo 59, inciso II do Decreto nº 17.708 de 2017 e 
alterações, bem como, no artigo 181, o inciso XIX da Instrução nº 01/2020 do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, que a organização da sociedade civil, não 
contratará ou remunerará a qualquer título, servidor ou empregado público com os 
recursos vinculados a parceria, ainda que previstas em lei específica e na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
 

PAPEL TIMBRADO 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO SOBRE NÃO EXISTENCIA NO QUADRO DIRETIVO 
DA OSC DE MEMBROS DO PODER 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº_______________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., nos termos do inciso 
IX, artigo 33 do Decreto nº 17.708 de 2017 e artigo 178, inciso XIX da Instrução nº 
01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas 
da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público n.º ____/_______ para a 

 

execução do Serviço/Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que não há no 
quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, seus respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau.  

São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DA OSC 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, nos termos dos artigo 39, incisos IV e V da Lei Federal nº 13.019/2014, 
para fins do Edital de Chamamento Público n.º ___/______  para a execução do 
Serviço/Projeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social xxxxxxxxx, 
que a organização da sociedade civil:  

a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 
anos, que não tenham sido sanadas a irregularidade que motivou a rejeição 
e/ou quitados os débitos eventualmente imputados, reconsiderada ou revista a 
decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso 
com efeito suspensivo;  
b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas de "a" 
a "d" do inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em 
cumprimento de penalidade passível de impedimento de celebração de 
parcerias;  
c) não tenha tido as contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.  

OBS: Com relação a letra “C” a organização da sociedade civil deverá apresentar 
em anexo certidão emitida pelo Tribunal de contas.  A presente observação deverá 
ser suprimida da versão final da declaração. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO IX - DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DOS DIRIGENTES DA OSC 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, nos termos dos artigo 39, incisos VII da Lei Federal nº 13.019/2014, para 
fins de celebração de parceria oriunda do Edital de Chamamento n.º ___/______ para 
a execução do Serviço/Projeto  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social 



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

 

xxxxxxxxxxxxx, que a organização da sociedade civil não tem entre seus dirigentes 
pessoas:  
 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;  
b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  
c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os 
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal no 
8.429/1992. 

 
São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 

 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 
 

PAPEL TIMBRADO 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE DEZOITO 
ANOS 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº_______________________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, e nos termos do artigo 33, §1ª, incisos X do Decreto nº 17.708 de 2017, 
para fins do Edital de Chamamento Público nº ____/____ – Processo Administrativo 
n.º _____/________ para a execução do Serviço/Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Proteção Social xxxxxx, que a organização 
da sociedade civil não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz.  
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
 

PAPEL TIMBRADO 
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO XI – DADOS BANCÁRIOS 
OBS: Este anexo será apresentado no momento da celebração do Termo de 
Colaboração e caso tenha recurso de outras origens, deverá ser apresentado uma 
conta diferente para cada recurso. Deverá ainda ser uma conta nova ou que não 
esteja em uso e sem débitos. 
Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), 
abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 
nº _____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização 

 

da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., informo que os 
repasses das verbas públicas referentes ao Termo de Colaboração decorrente do 
Edital de Chamamento n.º ____/______ para a execução do Serviço/Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social xxxxxxx, deverão ser depositados 
na conta bancária abaixo descrita:  
Nome do Banco (instituição financeira pública): __________________  
Agência: _________________________  
Conta Corrente: ___________________  
Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária das 
despesas do Termo de Colaboração, será realizada na referida conta. 
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______.   
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
(CAPA – Papel timbrado da entidade) 

PLANO DE TRABALHO 
(Nome do Projeto) 

I - DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
1. ORGANIZAÇÃO PROPONENTE:  

2. CNPJ:  

3. ENDEREÇO:  

CIDADE: São José do Rio 
Preto 

U.F.: SP CEP:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

4. REPRESENTANTE LEGAL:  
Nome: 
Função: 
CPF: 
RG: 
Telefone para contato: 
CEL: 
Email: 
 

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:  
Nome: 
CPF: 
RG: 
Número do Registro Profissional: 
Telefone para contato: 
CEL: 
Email: 

 

 

6. REGISTRO NO CMDCA:  (    ) Sim   (    ) Não 
Nº DE INSCRIÇÃO NO CMDCA: ___________ 
VIGÊNCIA DO REGISTRO: ____/____/____ a ____/____/____ 
TIPO DE INSCRIÇÃO:   Programa (   )  Projeto (   )   Serviço (   ) 
 

7. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: 

    
 
 
 
II- CARACTERIZAÇÃO SOCIECONÔMICO DA REGIÃO: 
 
1.  LOCALIZAÇÃO 
((Indicar o endereço onde o projeto e ações serão executados, bem como onde 
serão instalados os equipamentos a serem adquiridos). 
 
2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
(Indicar áreas de atendimento, distritos, sub-distritos, microrregiões previstas para o 
projeto onde seja comprovada a existência e localização de focos de famílias com 
idoso, pessoa com deficiência, criança e adolescente, migrante e população em 
situação de rua). 
3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
(Indicar a população que será beneficiada quanto à condição socioeconômica, 
vulnerabilidade). 
4. CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA 
Público-alvo: 
Faixa etária: 
Sexo: 
III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
1. TÍTULO DO PROJETO: 

2. OBJETO DA PARCERIA (conforme termo de referência item X) 

3. PRAZO DE EXECUÇÃ0 – Duração de Execução do Projeto :  

Exemplo: 12 meses 
Início: DD/MM/AAAA                                Término: DD/MM/AAAA 

4. REGIME DE ATENDIMENTO: (   ) Integral   (   ) Parcial 

 
5. DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

6. TERRITÓRIO: 

7. CRAS DE REFERÊNCIA: 

 

 
IV – JUSTIFICATIVA 
 ((Explicitar os motivos para a implementação do projeto e/ou ação, descrição da 
realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 
atividade, com o projeto e com as metas a serem atingidas). 
V – META  
1. META:(quantificar o número de atendidos/mês, descrição das metas a serem 
atingidas, das atividades ou projetos a serem executados, objetivo geral e 
específicos) 
 
2. OBJETIVO GERAL 
(Definir o que se pretende alcançar de uma forma mais abrangente e objetiva). 
Exemplo (Adquirir um veículo......) 
(Adquirir materiais para a implantação da oficina...ou reforma da sala ...) 
 
3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
(Oferecer uma indicação clara e precisa, ou seja, quais os resultados finais e 
parciais que se pretendem atingir com a realização da compra). 
Exemplo 1: - Modernizar os atendimentos através da aquisição de 
microcomputadores para agilidade dos trabalhos, pesquisas......... 
Exemplo 2: - Garantir o acesso das crianças e adolescentes participantes do projeto 
através do ......... 
Exemplo 3: - Proporcionar a realização de ações audiovisuais com 
crianças/adolescentes através ..... 
 
4 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE 
CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS) 
(Descrever as ações a serem desenvolvidas pela Organização de Sociedade Civil, 
definindo forma de operacionalização das mesmas, tendo em vista os equipamentos 
a serem adquiridos. As ações que serão executadas e descritas no Plano de 
Trabalho devem estar em consonância com o que foi solicitado e com os objetivos e 
metas descritas). 
 

Ação Especificação Carga 
horária 

semanal 

Carga horária 
mensal 

Carga horária 
total 

Ex: Oficina 
inclusão digital 

Realização de 
oficina para 
jovens a partir de 
15 anos 

10 horas 40 horas 480 horas 

Ex: Aquisição 
de 10 
microcomputad
ores 

Equipamentos a 
serem utilizados 
na oficina de 
inclusão digital  

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se aplica 

     
     
     
     

Obs: Inserir a quantidade de linhs que se fizerem necessárias. 

 

Obs: A carga horária a ser definida se aplica a toda execução da atividade, inclusive 
outras ações correspondentes (Ex: planejamento da oficina, instalação de softwares, 
afinação de instrumentos musicais, dentre outros). 
 
 
VI - INDICADORES / PARÂMETROS (Definir parâmetros para a serem utilizados 
para aferição do cumprimento das metas.) 
OBJETIVO 
ESPECÍFIC

O 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES/PARÂME
TROS 

 
DADO

S  

MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

     
     
     

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

VII. RECURSOS FÍSICOS 
(Detalhar as condições físicas da Organização de Sociedade Civil, especificando sua 
finalidade de uso). 
Exemplo: a Organização de Sociedade Civil conta atualmente com espaço físico de 
3.000 m², em bom estado de conservação, divididos da seguinte forma: 
- Padaria 
- Cozinha industrial 
- Refeitório 
- Biblioteca 
- Sala de informática 
- Sala de artesanato e corte costura 
- Sala de alfabetização de adultos 
- Sala para jovens de 11 a 15 anos 
- Um playground 
- Pátio interno amplo 
 
VIII. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
1.  RECURSOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (especificar 
quantidade, cargo, função que desempenha carga horária e vínculo com a 
Organização de Sociedade Civil). 
 

QTD FUNÇÃO FORMAÇÃ
O 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Vínculo 
Empregat

ício 

SALARIO 
BASE 

FONT
E 

FINAN
CIAME
NTO 

       
       

Total:        
Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

*Fonte de Financiamento:  
3 - com recurso dos Fundos Municipais;  

 

2. MATERIAL PERMANENTE - descrever recurso destinado à aquisição de material 
permanente relacionados ao Projeto a ser desenvolvido, tendo como embasamento 
a Portaria 448 da STN de 13/09/2002.   
Quantidade  Equipamento 

a ser 
adquirido 

Especificaçõe
s Técnicas 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

     
     
     

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

 
3. MATERIAL DE CONSUMO:  descrever recurso destinado à aquisição de materiais 
de consumo relacionados ao Projeto a ser desenvolvido, tendo como embasamento 
a Portaria 448 da STN de 13/09/2002.   
 
Ex: Materiais a serem utilizados nas oficinas  

Oficina 
Quantida

de de 
alunos 

Material 
a ser 

adquirid
o 

Especificações 
técnicas do 

material 

Quantidade 
Se
ma
nal 

Me
ns
al 

Tot
al 

Ex: 
Inclusão 
digital 10 

Apostila  Apostila introdução 
ao Windows -- -- 10 

Software Pacote Microssoft 
Office Home 
Student 2016  

-- -- 1 

Ex: 
Artesanato 

5 

Argila Argila branca para 
modelagem - kilo 5 20 240 

Bola de 
isopor 

Bola de isopor 
branca 35 mm – 
pacote 100 
unidades 

-- 1 12 

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

Ex: Demais materiais 

Tipo 
 

Material a ser 
adquirido 

Especificaçõe
s Técnicas do 

material 

Quantidade 

Semanal Mensal Total 

Ex: Material 
de 
Expediente 

Papel  A 4 Papel A4 1 4 48 
Caneta Caneta 

esferográfica 
azul – caixa 
com 50 
unidades 

-- -- 1 

Ex: Material 
de limpeza 

Balde Balde plastico 
10 litros -- -- 3 

Detergente Detergente 
líquido neutro 
500 ml 

3 12 144 

 

Ex: Gêneros 
alimentícios 

Pão francês Pão francês – 
kilo 10 40 480 

Salsicha  Salsicha hot 
dog - kilo 2 8 96 

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
O recurso financeiro será liberado por meio de planilha de previsão entregue 
mensalmente e de acordo com o cronograma de desembolso. 
 
X – ANEXOS: 
6.6.1 – Cronograma de atividades mensal e semanal  
6.6.2 – Cronograma de desembolso; 
6.6.3 – Plano de Aplicação; 
 
XI – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
Nome da Entidade: 
______________________________________________________________ 
Nome do Dirigente: 
______________________________________________________________ 
Cargo: 
__________________________________________________________________
_______ 
 
Com isso , pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Plano de 
Trabalho. 
 
 

São José do Rio Preto, __  de ___________      2.0  _____. 
 

( Nome do Dirigente ) 
Cargo 

 
XII - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 
São José do Rio Preto, __ de ____________de 2.0______ 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
                                                                                Presidente 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO 
 

 
ANEXO 6.6.1  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAL 
SERVIÇO XXXXXX 
 
NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
 
 
DIM
ENS
ÕE
S 

ATIVIDADES 

ANO: XXXXX 
J
A
N 

F
E
V 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

Di
m
en
sã

             
             
             
             

 

o 
do 
Tr
ab
al
ho 
T
éc
ni
co
-
O
pe
ra
tiv
o 

             
             
             
             
 

            

Di
m
en
sã
o 

do 
Tr
ab
al
ho 
co
m 
o 
U
su
ári
o 

             
             
             
             
 

            

Di
m
en
sã
o 

do 
Tr
ab
al
ho 
co
m 
a 
F
a
mí
lia  

             
             
             
 

            



B-7Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
22 de julho de 2021

Editais de
BALANÇO

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
E AUTÁRQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E RE-

GIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárqui-
cos de São José do Rio Preto e Região, por sua presidente, 
no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos 
os associados quites com suas obrigações e em pleno gozo 
dos seus direitos estatutários para participarem de ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar- se no dia 28 de julho 
de 2021, no Clube do Lago, situado na Av. Duque de Caxias 
3756, as 17:30h, em primeira chamada, e as 18:00h em 
segunda chamada, com o número de associados presentes, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:
I – Apreciação e aprovação do balanço fi nanceiro e patrimo-
nial referente ao ano fi scal de 2020
II – Apreciação e aprovação de plano orçamentário anual 
para o ano de 2022
III – Disposições gerais

São José do Rio Preto, 21 de julho de 2.021
 Sanny Lima Braga – presidente

 

Di
m
en
sã
o 

do 
Tr
ab
al
ho 
no 
T
er
rit
óri
o 

             
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6.6.1  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAL 
SERVIÇO XXXXXX 
 
 
NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
 

DIM
EN
SÕ
ES 

ATIVIDADES 
PERI
ODICI
DADE 

HOR
ÁRI
O 

DIAS 

S
E
G 

T
E
R 

Q
U
A 

Q
U
I 

S
E
X 

 

Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
T
é
c
ni
c
o-
O
p
er
at
iv
o 

        
        
        
        
        
        
        
        
 

       

Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
c
o
m 
o 
U
s
u
ár

        
        
        
        
 

       

 

io 
Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
c
o
m 
a 
F
a
m
íli
a 

        
        
        
 

       

Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
n
o 
T
er
rit
ór
io 

        
 

       

 

 
ANEXO 6.6.2  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
ANO: xxxxxxxxxx 
SERVIÇO XXXXXX 

 
 

NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
DESPES

AS 
JANEI

RO 
FEVEREI

RO 
MARÇ

O 
ABRI

L 
MAI
O 

JUNH
O 

JULH
O 

AGOS
TO 

SETEMB
RO 

OUTUB
RO 

NOVEMB
RO 

DEZEMB
RO 

PROVISIONAME
NTO 

(Se houver 
pessoal) 

TOT
AL 

               
               
               
               
               
               
               
               
 
 

 
 

 
 
 

 

 
ANEXO 6.6.3  do Plano de Trabalho  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
ANO: xxxxxxxxxx 
SERVIÇO XXXXXX 

 
 

NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:   

 
DESPESAS RECURSO CMDCA RECURSOS 

PRÓPRIOS 
DOAÇÃO DE 

PESSOAS 
JURÍDICAS 

DOAÇÃO DE 
PESSOAS 
FÍSICAS 

OUTROS TOTAL 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

TOTAL            
 
São José do Rio Preto, xx de xxxxxxxxx de xxxx. 
 

 

Di
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en
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o 

do 
Tr
ab
al
ho 
no 
T
er
rit
óri
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ANEXO 6.6.1  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAL 
SERVIÇO XXXXXX 
 
 
NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
 

DIM
EN
SÕ
ES 

ATIVIDADES 
PERI
ODICI
DADE 

HOR
ÁRI
O 

DIAS 

S
E
G 

T
E
R 

Q
U
A 

Q
U
I 

S
E
X 
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22 de julho de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 23/2021 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de água mineral 
para o consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, 
mediante troca dos galões em comodato), aquisição de água mineral, sem gás, em embalagens com 
12 (doze) unidades, de 510 ml e água mineral sem gás, em caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
de 200 ml. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, às 10h e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7812. E-
mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021. Ver. Pedro Roberto 
Gomes - Presidente da Câmara Municipal. 

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas dessa sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de 
julho de 2021, às 9 horas, na sede social da empresa, na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos, 
CEP 15.081-490, São José do Rio Preto-SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: alteração do objeto 
social. São José do Rio Preto-SP, 20 de julho de 2021. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°01/2021 AO CONTRA-
TO DE GESTÃO N° 01/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

CONTRATADA: Santa Casa de Misericórdia de José Boni-
fácio

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, 
operacionalização e execução das atividades e serviços de 
saúde desenvolvidos na da Unidade de Pronto Atendimento 
– UBS “ALCIMINO ASSIS LOURENÇO”, em mútua coope-
ração.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos para 
execução de serviços médicos e aumento do quadro de 
pessoal para ampliação dos serviços constantes no Plano 
de Trabalho.
VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 1.109.817,78

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 6.313.210,50

PRAZO: 6 meses

Bady Bassitt, 08 de julho de 2021. 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
REGISTRO DE PREÇO 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021
OBJETO: Aquisição de tiras de reagente para teste de glice-
mia para ser usado em aparelho portátil em poder de pacien-
tes e nas unidades de saúde.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo 
nº17/2021, referente ao Pregão Presencial nº 10/2021, 
Registro de Preço 07/2021 haja vista a adjudicação dos 
objetos aos vencedores pelo senhor Pregoeiro na sessão 
pública para a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO 
E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALRES, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.343.029-0001-90, localizada na 
Rua Dois, nº S/N, Civit I, Quadra 008 Lote 008, na cidade 
de Serra-ES, CEP 29168-030, venceu o item 01 no valor 
unitário de R$0,326 (trinta e dois centavos e seis décimos), 
total de R$58.680,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e 
oitenta reais). Perfazendo o valor global desta licitação de 
R$58.680,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais) 
e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 26 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 966/2020)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2021
OBJETO: Aquisição de tiras de reagente para teste de glice-
mia para ser usado em aparelho portátil em poder de pacien-
tes e nas unidades de saúde.
GESTOR DA ATA: MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL, 
CNPJ: 53.221.701/0001-17.
DETENTORES DA ATA: MEDLEVENSOHN COMERCIO 
E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALRES, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.343.029-0001-90 localizada na 
Rua Dois, nº S/N, Civit I, Quadra 008 Lote 008, na cidade de 
Serra-ES, CEP 29168-030.
VALOR GLOBAL: R$58.680,00 (cinquenta e oito mil, seis-
centos e oitenta reais)
VIGENCIA: ATÉ 26/03/2022
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 22 de março de 
2021.
Marcio Luiz Miguel - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 966/2020)

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 41/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de realização de ultrassonografi a em pacientes da rede 
pública de saúde.
Data da realização da Sessão Pública: 09/08/2021
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, 21 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

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. RENAN AZEREDO BARBOSA DE OLIVEIRA e 
ÉLIDA ROBERTA BORSATO MARQUES, sendo ELE fi lho 
de BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO e de MARIA TERCILIA 
VILELA DE AZEREDO OLIVEIRA e ELA fi lha de ÉSSIO AN-
TONIO PEREIRA MARQUES e de REGINA MARA BORSA-
TO MARQUES;

2. GABRIEL TORRES JANKOSKI e LUCAS GUI-
LHERME RIGO CANEVAZZI, sendo GABRIEL fi lho de 
CARLOS JANKOSKI e de ALESSANDRA DE ANDRADE 
TORRES e sendo LUCAS fi lho de CARLOS AUGUSTO 
CANEVAZZI e de ELIETE RIGO CANEVAZZI;

3. LUCIANO DA SILVA CHRISTAL e MÁRCIA MI-
LENA DA SILVA, sendo ELE fi lho de ALCIDES PEREIRA 
CHRISTAL e de MARIA IVONE DA SILVA CHRISTAL e ELA 
fi lha de LUIZ ROBERTO DA SILVA e de MÁRCIA APARECI-
DA CARNELOSSI DA SILVA;

4. HUGO DE FREITAS BELÃO e JAQUELINE 
APARECIDA FUENTES, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO 
BELÃO e de DARCI SILVERIO DE FREITAS e sendo ELA 
residente e domiciliada no 2º subdistrito desta cidade, fi lha 
de IVAIR FUENTES e de IRACI MARIA NOGUEIRA FUEN-
TES;

5. RAFAEL GABARRÃO SANTANA e PAULA CAR-
VALHO DE FIGUEREDO, sendo ELE fi lho de JOSÉ FRAN-
CISCO GABARRÃO SANTANA e de NADIR MATHEUS 
SANTANA e ELA fi lha de ANTONIO CARVALHO DE FIGUE-
REDO e de APARECIDA LUCIA LEMOS CARVALHO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 21/07/2021.
 


