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Quinze vereadores 
lutam para 
permanecer 
na Câmara

Consumo de água sobe e Semae 
já cogita ampliar racionamento

ALERTA VERMELHO

Thermas reabrem ao 
público em Olímpia
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Consumo de água explodiu, nível da represa está baixando ainda mais com estiagem

Depois de seis meses de 
portas fechadas, os parques 
aquáticos de Olímpia retomaram 
as atividades nesta quinta-feira 

(1). Com limite de 40% da capa-
cidade e vendas antecipadas de 
ingressos, setor espera recuperar 
o tempo perdido.          Pág.A2

OPERAÇÃO Empresa de Olímpia é alvo de mandado de bus-
cas contra fraudes na distribuição de medicamentos.   Pág.A4

Divulgação

O Semae  está em alerta ver-
melho. O consumo de água na 
cidade voltou a aumentar 5%, 
acima da média, mesmo com 
o racionamento. Atualmente, 
estão sendo consumidos 280 
litros de água por pessoa/dia.
A autarquia já estuda a possi-
bilidade de ampliar o horário 
de interrupção do fornecimen-
to de água para os bairros 

abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas -, que atu-
almente é das 13 às 20 horas. 
Antes do racionamento e com 
a estiagem em andamento, o 
consumo médio já estava alto, 
com 268 litros de água por pes-
soa/dia. A autarquia pede que 
a população economize água 
nos próximos dias.       Pág. A2

Assassino 
de aluguel 

é preso com 
R$ 50 mil

A Polícia Civil de Bady Bas-
sit prendeu nesta quinta-fei-
ra um homem acusado de 
ter sido contratado para ma-
tar um adolescente, de 17 
anos, em março deste ano.
Ele foi preso em Rio Preto. No 
local, os policiais encontraram 
uma moto modelo Hornet, uma 
caminhonete, um carro, uma 
arma airsoft, quatro celulares 
e quase R$ 50 mil.    Pág.A4

Juiz manda 
internar menor 

acusado 
de furto

Um adolescente de 16 
anos foi apreendido na tarde 
desta quarta-feira (30), após 
furtar uma moto na região 
Central de Rio Preto. Ele foi 
detido graças a ação de dois 
funcionários da Emurb. Uma 
delas viu o crime e avisou uma 
equipe da Guarda Civil Muni-
cipal (CGM). No final da tarde 
a Justiça mandou internar o 
menor.                     Pág.A4

Vereador quer 
mudar regras 

de aglomeração 
em condomínio

Pág. A3

Sem aval da 
Câmara, Mirassol 
pode não pagar 

servidores
Pág. A3

Edinho envia 
projeto para 

criar Conselho 
LGBTQIA+
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Fatecs e Etecs 
recebem mais 

alunos da 
rede pública
Neste segundo semestre, 

aumentou o número de alunos 
nas Escolas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia (Fa-
tecs) oriundos da rede pública. 
A análise dos dados do Rela-
tório Socioeconômico mostra 
que o crescimento foi de 14 
pontos percentuais nas Fatecs 
e nas Etecs, de 4 pontos, se 
comparado ao mesmo período 
do ano passado.       Pág.A5

Usina da região é condenada a contratar aprendiz
Liberação de eventos 
só a partir do dia 9

ÁREA Estado está vendendo área avaliada em cerca de 
R$ 2,2 milhões na zona leste de Rio Preto.                Pág.A3

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) editou ontem um novo 
decreto que prorroga para o 
dia 9 de outubro a liberação de 

eventos na cidade. O decreto está 
sendo publicado nesta sexta-feira 
(2) no Diário Oficial do Município 
(jornal DHoje).        Pág.A2
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Consumo de água explode e Semae 
já fala em aumentar racionamento

O Semae (Serviço Muni-
cipal Autônomo de Água e 
Esgoto) de Rio Preto está em 
alerta vermelho. O consumo 
de água na cidade voltou 
a aumentar 5%, acima da 
média, mesmo com o racio-
namento. Atualmente, estão 
sendo consumidos 280 li-
tros de água por pessoa/dia.

A autarquia já estuda 
a possibilidade de ampliar 
o horário de interrupção 
do fornecimento de água, 
para os bairros abastecidos 
pela Estação de Tratamento 
de Água – ETA Palácio das 
Águas, que atualmente é 
das 13 às 20 horas.

“O consumo aumentou 
exageradamente na última 
semana. Vamos acompa-
nhar os próximos sete dias 
para analisar a necessidade 
de ampliar o horário de 
racionamento. A autarquia 
está empenhada e adotando 
todos os procedimentos ne-
cessários para que isso não 
aconteça, mas pode ser ine-
vitável, se continuar a seca 
e o consumo alto”, declara 
Jaqueline Reis, gerente de 
Operação e Manutenção de 
Água do Semae.

Com o início do raciona-
mento de água, no último 

dia 17, a redução de consu-
mo foi de 18%. No final da 
primeira semana, a queda do 
consumo foi de 15% abaixo 
da média. Na última semana, 
foi registrado um grande au-
mento. O consumo está 5% 
acima da média registrada 
antes do racionamento. Nos 
sistemas que não entraram 
no racionamento, o aumen-
to é de 2% em relação ao 
período anterior ao do racio-
namento.

Antes do racionamento e 
com a estiagem em anda-
mento, o consumo médio 
já estava alto, com 268 
litros de água por pessoa/
dia, atingindo picos de 375 
litros/dia. Na última semana, 
o consumo médio foi de 280 
litros/dia. Em alguns bairros 
e condomínios, o consumo 
atingiu uma média de 390 
litros de água por pessoa/dia.

Desde o início do raciona-
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mento, a chuva acumulada 
registrou 5 mm. Atualmente, 
a Represa Municipal, no lago 
1, está 6 centímetros abaixo 
do vertedouro. O lago 3 está 
4 centímetros acima do ver-
tedouro. Segundo Jaqueline 
Reis, mesmo com a redução 
da captação de água da 
represa de 450 litros/s para 
300 litros/s, o nível do lago 
1 baixou um centímetro. “Os 
centros de reserva de água 
perderam a recuperação da 
semana passada. Estando 
no mesmo nível anterior ao 
racionamento”, afirma.

“Ontem, foi o dia mais 
quente do ano, com os ter-
mômetros registrando 40,8 
graus. Estamos sem uma 
chuva significativa há três 
meses e o consumo atin-
gindo picos de 400 litros 
de água por pessoa/dia. O 
Semae está fazendo todas 
as manobras possíveis para 

ESTIAGEM

“O consumo aumentou exageradamente 
na última semana. Vamos acompanhar 
os próximos sete dias para analisar a 
necessidade de ampliar o horário de 

racionamento”, declara Jaqueline Reis, 
gerente de Operação e Manutenção de 

Água do Semae

Semae entra em alerta vermelho por causa do alto consumo de água na cidade

Cláudio LAHOS

manter o abastecimento 
de Rio Preto. Estamos com 
campanhas informativas e 
educativas nos veículos de 
comunicação.  Sabemos do 

momento difícil que estamos 
atravessando, mas a popula-
ção precisa colaborar, eco-
nomizando água e fazendo o 
uso racional. Caso contrário, 

medidas mais restritivas 
serão necessárias para en-
frentarmos a estiagem”, de-
clara Nicanor Batista Júnior, 
superintendente do Semae.

OUROESTE Usina da região é condenada por ignorar 
contratação de menores aprendizes

A 11ª Câmara do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª 
Região (TRT-15) manteve a 
condenação da Usina Ouroeste 
– Açúcar e Álcool que determi-
nou o cumprimento da cota de 
aprendizagem prevista em lei. A 
sentença, proferida em outubro 
de 2019 pela Vara do Trabalho 
de Fernandópolis, foi mantida 
agora pelo Tribunal. 

Na época a sentença deter-
minava a contratação imediata 
pela empresa de 20 aprendizes 
e, no prazo máximo de 120 
dias, a contratação de “todos 
os aprendizes necessários ao 
cumprimento da cota mínima 
de aprendizagem, observando-
-se a estimativa de 35 aprendi-
zes”, sob pena de multa de R$ 
10 mil por mês, acrescida de 
R$ 1 mil por mês e por aprendiz 

que deixar de ser contratado 
para atingimento da cota legal 
mínima. A ação é do Ministério 
Público do Trabalho (MPT).

 A ação civil pública foi 
ajuizada em julho de 2019 pelo 
procurador Luciano Zanchettin 
Michelon, do MPT de Rio Preto, 
a partir de um inquérito civil 
instaurado após uma audiência 
pública realizada em conjunto 
com o Juizado Especial da 
Infância e Adolescência da 
Justiça do Trabalho em Fernan-
dópolis, para tratar do tema da 
aprendizagem. 

O MPT investigou a con-
duta da Ouroeste e de outras 
empresas da região pelo des-
cumprimento da cota legal de 
contratação de aprendizes. 

O relator do acórdão, de-
sembargador João Batista 
Martins Cesar, ressaltou que a 
empresa teve a oportunidade 

de contratação de aprendizes, 
mediante a apresentação de 
um cronograma, mas que se 
manteve “recalcitrante” em 
cumprir. 

A decisão de segunda ins-
tância reafirmou os fundamen-
tos da sentença quanto à base 
de cálculo do quantitativo de 
aprendizes, para que fossem 
“incluídas na base de cálculo 
todas as funções que deman-
dem formação profissional, 
independentemente de serem 
proibidas para menores de 
dezoito anos”. 

Nesses casos, a empresa 
pode contratar aprendizes 
entre 18 e 24 anos; contratar 
adolescentes e inscrevê-los 
em cursos do Sistema Na-
cional de Aprendizagem (SE-
NAI, SENAC,SENAR, SENAT 
ou SECOOP) nos quais são 
ministradas tanto as aulas 

teóricas quanto as práticas, 
em ambientes simulados; ou 
assinar termo de compromisso 
para o cumprimento da cota 
em entidade concedente da 
experiência prática do aprendiz, 
as denominadas “cotas sociais 
de aprendizagem”, priorizando 
a contratação de adolescentes 
em situação de vulnerabilidade.

O colegiado concluiu que a 
empresa “preferiu discutir a lei 
em vez de aplicá-la”, e diante 
da alegação de que “tentara 
sem sucesso encontrar inte-
ressados”, referindo-se ao fato 
de ter feito a divulgação de um 
processo seletivo (apenas após 
o ajuizamento da ação civil pú-
blica), o colegiado afirmou que 
a atitude da empresa revela 
que “jamais teve a pretensão 
de cumprir espontaneamente 
a lei”. Cabe recurso ao Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).
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OLIMPIA NOVO DECRETO
Liberação de eventos 
só a partir do dia 9

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) editou novo decreto de 
nº 18.701/2020 que altera 
o prazo fixado no artigo 4º do 
decreto nº 18.571/2020 – onde 
o mesmo é estendido até o dia 
9 de outubro. O decreto está 
sendo publicado nesta sexta-fei-
ra (2) no Diário Oficial (Jornal 
DHoje).

O artigo determina a suspen-
são de eventos até esta nova 
data por sua vez as  atividades 
dos estabelecimentos comer-
ciais e de serviços, inclusive 

o comércio ambulante, aca-
demias, clinicas de estética, 
salões de beleza, barbearias, 
clubes, associações recreativas 
e similares podem funcionar 
conforme liberações feitas den-
tro da Fase Amarela do Plano 
São Paulo definidos pelo decre-
to estadual nº 64.994/2020, 
continua regido na forma da 
Deliberação nº 04, alterada 
pelas Deliberações nº 05 e 06,  
ambas do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus.

As deliberações estão dis-
poníveis no site: https://www.
riopreto.sp.gov.br/coronavirus/ 
.
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Thermas reabrem para o público com
 40% da capacidade de lotação

Depois de pouco mais de 
seis meses de portas fechadas, 
os parques aquáticos de Olímpia 
retomaram as atividades nesta 
quinta-feira (1). Com limite de 
40% da capacidade e vendas 
antecipadas de ingressos, a 
expectativa do setor é de recu-
perar o tempo perdido.

No Hot Beach, a visitante 
número 1 ganhou um passa-
porte para poder visitar o parque 
de graça por um ano. “Sempre 
venho para Olímpia. Desta vez, 
estou com meu irmão e meu 
sobrinho. No Hot Beach é a pri-
meira vez e não imaginava que 

ganharia presente”, afirmou a 
assistente social Maria Aparecida 
da Silva, de Santo André.

O gerente geral do parque, 
Brunno Teodoro, falou sobre a 
expectativa neste retorno. “Essa 
quinta-feira foi mais um teste 
para ver como o público se com-
portaria. Neste fim de semana, 
com a volta dos hotéis, devemos 
ter até 800 pessoas no parque. 
Com o calor que está fazendo 
também, a tendência é desse 
número ir crescendo”, afirmou.

De acordo com ele, o impacto 
econômico no parque durante a 
pandemia foi grande. “Tivemos 
que reduzir em 40% o nosso qua-
dro de funcionários, mas já esta-

mos recontratando a maioria. Até 
o fim do ano nós devemos voltar 
ao nosso número de funcionários 
antes da pandemia”, afirmou.

O Thermas dos Laranjais tam-
bém retomou as suas mais de 50 
atrações nesta quinta-feira (1). 
Em uma publicação na página 
oficial do parque no Facebook, é 
informado que os ingressos para 
os finais de semanas  e feriados 
de outubro e novembro já estão 
esgotados.

Os horários de aberturas dos 
parques são das 9h às 17h. Os 
dois parques juntos garantem 
cerca de dois milhões de turis-
tas por ano para o município de 
Olímpia.
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Luta pela reeleição
Candidato que disputa a eleição para vereador sempre tem 

expectativa de obter uma boa votação, a fim de conquistar 
uma cadeira na Câmara. Para os vereadores em exercício 
de mandato, a preocupação de não ser reeleito aumenta 
a ansiedade. Às vezes, mesmo sendo bem-votado, não se 
reelege e perde a vaga por concorrente com votação menor. 
É a regra prevista na legislação eleitoral para aumentar a 
representatividade no Legislativo. O presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (PP, foto), diz que é difícil de prever o que vai 
acontecer porque sempre ocorre surpresa. “Acho que todos 
têm chances de voltar”, diz. Quinze vereadores disputam 
a reeleição, exceto Marco Rillo (PSOL), que concorre para 
prefeito, e Marinho das Bombas (Patriota), que desistiu para 
apoiar seu filho, Bruno Marinho.

Pesada
A única chapa que cha-

ma a atenção, segundo Pau-
lo Pauléra (PP), é a do MDB 
por ter quatro vereadores na 
briga pela reeleição: Jean 
Charles, Celso Peixão, Cláu-
dia de Giuli e Jean Dornelas. 
Pauléra diz que, como não 
tem aliança na eleição pro-
porcional, pode ter surpresa. 
Para ele, é quase certo que 
o MDB eleja três, porém, 
não está descartado fazer 
quatro cadeiras. Agora, tem 
candidato na chapa eme-
debista concorrendo pela 
primeira vez, que também 
tem chance. Os vereadores, 
portanto, têm de trabalhar 
dobrado…

Sola de sapato
Apesar do calor escaldante e da pandemia do coronavírus, 

o presidente do Patriota, Ulisses Ramalho, disse que se a cha-
pa de candidatos a vereador do seu partido quiser conquistar 
votos, também tem de gastar sola de sapato. “Só internet 
não dá voto, não, tem de trabalhar muito”, alertou. Ramalho 
disse que todos os candidatos estão orientandos a seguir as 
medidas de segurança, conforme determina as normas da 
Vigilância Sanitária, como uso de máscara, distanciamento 
social e evitar aglomeração para não contrair a covid-19. Sobre 
as gravações para as inserções na televisão, Ramalho diz que 
os candidatos estão gravando suas propostas. “Todos os dias 
depois das 18h, quem quiser gravar, estou à disposição dos 
candidatos”, avisa o morubixaba.

Previsão
Já foi divulgado a exaus-

tão que 10 candidatos es-
tão na disputa pelo cargo 
de prefeito de Rio Preto. 
Um candidato a vereador 
espiritualista, contou que 
procurou um pai de santo 
para saber qual seria a pre-
visão transcendental sobre o 
resultado das eleições para 
prefeito. Segundo ele, o reli-
gioso revelou que o processo 
eleitoral termina no dia 15 
de novembro, portanto, as 
vibrações extraterrestres 
não profetizam segundo tur-
no. Esperto, o pai de santo 
não revelou quem seria o 
vitorioso. Todos, portanto, 
estão no jogo…

Incógnita
A convocação de profis-

sionais aprovados em con-
curso público para atuar na 
área da educação continua 
uma incógnita. A Prefeitura 
havia convocado o grupo, 
porém, o surto do vírus 
suspendeu as atividades 
escolares. Sem atividade, a 
convocação foi suspensa e 
o grupo ficou sem remune-
ração. “Estou protocolando 
requerimento perguntando 
ao Executivo sobre o con-
curso dos professores, se o 
período da pandemia não vai 
contar no prazo”, diz Pedro 
Roberto Gomes (Patriota). 
Após a pandemia, a adminis-
tração promete convocá-los.

No balaio
A Comissão Externa da 

Câmara Federal destinada 
para acompanhar e promo-
ver estratégia Nacional para 
enfrentar as queimadas em 
biomas brasileiros realiza 
hoje audiência pública so-
bre o trabalho e o olhar das 
instituições que atuam no 
Pantanal. Representante da 
Federação dos Povos Indíge-
nas de Mato Grosso, Eliane 
Xunakalo, destacou que os 
povos indígenas não são 
responsáveis pelos incêndios 
no Pantanal. Ela participou 
de debate ontem, na Câmara 
Federal. Para sair do foco, 
Bolsonaro jogou índios e 
caboclos no balaio.

Protecionismo
O presidente Jair Bolso-

naro ocupou vários man-
datos na Câmara Federal e 
não aprendeu nada sobre 
política. Para chamar a aten-
ção dos seus seguidores, diz 
que as grandes potências 
querem tomar a Amazônia 
do Brasil. Não passa de blefe 
rasteiro! Quem tem levanta-
do a bola nesse sentido é o 
próprio Bolsonaro, que tem 
mente tacanha. Conclusão, 
os países europeus usam a 
destruição da natureza para 
reforçar o protecionismo 
contra os produtos brasilei-
ros. Exemplo é o acordo com 
o Mercosul, que dificilmente 
será chancelado.

Consumo
A forte estiagem pode 

obrigar o Semae a endurecer 
ainda mais as medidas de 
racionamento de água, que 
já afeta 180 mil pessoas em 
18 bairros. A situação está 
crítica, porque há vários dias 
que o nível da água na repre-
sa baixou tanto que o verte-
douro próximo ao Palácio das 
Águas, secou. A autarquia diz 
que depois do começo do 
racionamento, o consumo 
aumentou. Significa que o 
pessoal está armazenando 
além da necessidade. Fala-
-se que cada pessoa conso-
me 250 litros/dia. Não seria 
muito? A metade não seria 
suficiente?

Estado vende área em 
Rio Preto por R$ 2,2 mi

O governo do Estado de 
São Paulo está colocando di-
versas áreas públicas à venda 
dentre elas uma que fica em 
Rio Preto no bairro Cristo Rei, 
zona leste da cidade. O ter-
reno de 4.000 m ² e o valor 
mínimo do lance inicial é de 
R$  2.210.000,00 – o imóvel 
alienado fica na Avenida Dou-
tor Hubert Richard Pontes.

A liberação desta venda 
está no aguardo da liberação 
do edital. Os interessados 
podem ter acesso aos preços 
iniciais e as características do 
imóvel pelo site www.imoveis.
sp.gov.br.

Vendas - Nos dias 29 e 30 
de setembro, foram vendidos 
24 de 38 imóveis colocados 
à venda pelo Estado, o valor 
obtido, R$ 73,7 milhões, 
foi 42% acima da avaliação 
mínima.

Na região de Rio Preto 
três imóveis foram vendidos 
nos municípios de: Cardoso, 
Neves Paulista e Tabapuã, 
em um total de R$ 208 mil.

Na venda efetuada essa 
semana o maior ágio foi de 
213% obtido em um imóvel 
de Barretos, que recebeu 
155 lances na disputa. A 
modalidade de disputa foi a 
de maior oferta.

Todos esses imóveis estão 
catalogados no Conselho do 
Patrimônio do Estado e não 
têm mais uso. São terrenos 
e imóveis de órgãos públicos 
já desativados, como anti-
gas garagens e delegacias 
da Polícia Civil, que, com a 
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AGLOMERAÇÃO
Vereador quer mudar 

regra para condomínios

O vereador Fábio Marcon-
des (PL) apresentou reque-
rimento a discussão no qual 
solicita que o Executivo reveja 
por meio do Comitê Gestor 
de Enfrentamento ao Coro-
navírus determinação contida 
no item 3, do Anexo XIV, da 
Deliberação nº 4 do protocolo 
sanitário.

No texto é considerada 
“aglomeração” a permanên-
cia de mais de três pessoas 
reunidas nas áreas coletivas 
de esporte e lazer dos Con-
domínios e Clube e em outras 
atividades similares.

O vereador quer que haja 
uma adequação para estes 
setores e que os mesmo 
sejam enquadrados como 
outras atividades tais como 
restaurantes, supermercados 
e similares no qual é permi-
tido 30% da capacidade de 
cada equipamento ou área de 

utilização.
Em parte da sua justificativa 

ele salienta que essa medida 
“permite equilíbrio e simetria 
entre os espaços de convi-
vência, sem prejudicar um em 
detrimento de outro, o que 
está ocorrendo com as deter-
minações em vigor, mantendo, 
contudo, efetiva as medidas 
de combate ao COVID-19”, 
salientou o vereador.

Sérgio SAMPAIO

Edinho anuncia projeto criando conselho LGBTQIA+

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) encaminhou a Câmara 
projeto de lei que cria no muni-
cípio o Conselho Municipal dos 
Direitos de Diversidade Sexual 
e de Gênero – órgão este que 
pretende ser apartidário, con-
sultivo, propositivo, fiscalizador 
das políticas públicas e ações 
voltadas para a população 
LGBTQIA+ e demais gêneros.

O Conselho será vinculado 
a Secretaria da Mulher, Pessoa 
com Deficiência, Raça e Etnia, 
com a participação paritária 
entre o poder público e a so-
ciedade civil.

Segundo Maureen Leão 
Cury, secretária da Mulher, o 
objetivo do projeto é dar repre-
sentatividade a comunidade 
LGBTQIA+, ela salientou que 
o debate em torno da criação 
deste Conselho sempre foi feita 
dentro da secretaria a muito 

tempo para garantir os direitos 
da comunidade. Houve um am-
plo debate. “Ouvimos todos que 
quiseram participar”, salientou 
Maureen.

Deste debate que acon-
teceu de forma presencial no 
inicio deste ano antes da pan-
demia e se tornou virtual com 
as restrições impostas – foi 
tirada uma minuta que foi tirada 

Emprego; Esporte; Mulher um 
representante da Guarda Civil 
Municipal e um do Conselho 
Tutelar. Por parte da Socieda-
de Civil cinco representantes 
serão indicados por entidades 
sem fins lucrativos instituições 
estas que serão selecionadas 
por meio de eleição em As-
sembleia Pública – conselhos 
profissionais, universidades/
centros educacionais/acadêmi-
cos; grêmios e associações de 
estudantes secundaristas terão 
cada uma delas uma vagas e as 
últimas duas vagas serão des-
tinadas para organizações de 
atendimento e apoio à popula-
ção LGBTQIA+ e suas famílias.

Na justificativa do projeto a 
administração salienta que a 
propositura visa atender aos an-
seios da população LGBTQIA+ 
salientando que essa população 
é exposta à diversas vulnerabili-
dades, e necessitam, de ações 
afirmativas e políticas públicas.

Sérgio SAMPAIO

como base para a construção 
do projeto que cria o Conselho. 
“Amadurecemos o debate das 
propostas de forma democráti-
ca”, afirmou a secretária.

A composição do Conselho 
terá a participação de nove 
pessoas indicadas pelos Poder 
Público das Secretarias de: 
Saúde; Educação; Assistência 
Social; Cultura; Trabalho e 

Divulgação SMCS

NA CÂMARA

ZONA LESTE

Edinho encaminhou o projeto para análise dos vereadores

centralização administrativa, 
migraram para novos espa-
ços integrados, e também 
terrenos.

Em 2020, o Governo do 
Estado já alienou 31 imóveis, 
totalizando R$ 80,2 milhões 
arrecadados, além de 15 

Imagem aérea mostra área do estado que está para venda em Rio Preto

imóveis vendidos pelo Fundo 
de Investimento Imobiliário, 
com rendimento de R$ 50 
milhões.  Os recursos arre-
cadados serão investidos 
prioritariamente nas áreas 
de segurança pública, saúde 
e educação.

Divulgação

Divulgação

MIRASSOL

Projeto é do vereador 
Fabio Marcondes

Projeto na gaveta pode 
deixar servidor sem salário

A falta de votação de um 
projeto de lei pelos vereadores 
de Mirassol coloca em risco 
o pagamento dos salários e 
do cartão alimentação dos 
servidores municipais da ci-
dade. O projeto 80/2020 de 
autoria do Executivo propõe o 
remanejamento de recursos 
dentro do orçamento para que 
os servidores não tenham seus 
vencimentos prejudicados. A 
proposta foi protocolada no 
dia 21 de agosto na Câmara 
Municipal.

Ao todo são 1.234 servido-
res da ativa e 27 entre aposen-
tados e pensionistas A situação 
preocupa a Prefeitura já que as 
famílias de 1.234 funcionários 
ativos e de 27 aposentados e 
pensionistas poderão ser afe-
tada caso o projeto não seja 
apreciado.

A proposta abre um “Cré-
dito Adicional Suplementar” 
aproximado de R$ 10 milhões 
– que será destinado a folha 

de pagamento dos servidores. 
Atualmente essa folha gira em 
torno de R$ 6,5 milhões por 
mês.

UPAs – No mesmo projeto, 
o Executivo também pede que 
sejam autorizadas operações 
de transferências de fichas or-
çamentárias para o pagamento 
de despesas da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), do Lar 
São Francisco de Assis, que é 
responsável por diversos aten-
dimentos médicos na cidade, 
além de gastos do Departa-
mento de Saúde. Todas essas 
despesas se originaram devido 
à demanda dos usuários dos 
serviços de Saúde.

Sessões – a Câmara de 
Mirassol não realiza sessões 
desde agosto e retomou as ati-
vidades nesta quinta-feira (30), 
mas o projeto não foi colocado 
para votação.

MP – a Prefeitura acionou 
o Ministério Público para que o 
mesmo analise a gravidade da 
situação que poderá atingir os 
servidores e a população.

Da REDAÇÃO
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Distribuidora de remédios de 
Olímpia na mira da polícia

O Ministério Público de 
São Paulo deflagrou nesta 
quinta-feira (1°) a 2ª fase 
da Operação Monte Cristo 
contra suposto esquema de 
sonegação fiscal e lavagem 
de dinheiro envolvendo cinco 
grandes distribuidoras de medi-
camentos. Uma delas sediada 
em Olímpia. As fraudes teriam 
causado um prejuízo de R$ 10 
bilhões aos cofres públicos nos 
últimos seis anos.

A ação é realizada em con-
junto com o Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado), a Secre-
taria de Estado da Fazenda e 
do Planejamento de São Paulo, 
a Superintendência da Receita 
Federal e a Procuradoria-Geral 
do Estado, com apoio da Po-
lícia Civil e da Polícia Militar.

Além das cinco distribui-
doras, duas redes varejistas 
(com mais de 300 lojas) e 
uma associação nacional de 
distribuidora de remédios são 
alvos da operação.

De acordo com informa-
ções do MP, foram cumpridos 
88 mandados de busca e 
apreensão em empresas e na 
residência de pessoas ligadas 
aos esquemas em 10 cidades, 
localizadas na capital paulista 
e Grande São Paulo e nas regi-

ões de Rio Preto, Ribeirão Preto, 
Marília, Piracicaba e Campinas.

Também foram cumpridos 
mandados de busca e apre-
ensão nos estados de Goiás e 
Minas Gerais. A Justiça também 
determinou, a pedido do Minis-
tério Público, o sequestro de 17 
imóveis.

As investigações apontaram 
que as fraudes envolvem grupos 
empresariais responsáveis não 
só pela distribuição de medi-
camentos no Estado, como 
também pelo comércio varejista 
(redes de farmácias), que se be-
neficiam dos esquemas. Além 
da participação em 32 alvos 
da operação da 2ª fase Monte 
Cristo, a Fazenda realizou, ain-
da, a fiscalização em outros 54 
contribuintes distribuídos em 16 
das 18 delegacias tributárias do 
Estado que apresentam indícios 
de não recolhimento da anteci-
pação do ICMS na entrada de 
medicamentos em São Paulo.

Monte Cristo I

A investigação começou em 
2017 com a deflagração da 1ª 
fase da Operação Monte Cristo, 
que tinha como alvo uma rede 
de farmácias  na região do Vale 
do Paraíba. Na ocasião, foram 
assinados acordos de colabora-
ção premiada com alguns dos 
investigados, que renderam 
confissões e pagamentos de 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

débitos fiscais estaduais e fede-
rais no valor de R$ 340 milhões.

Os colaboradores delataram 
a participação das distribui-
doras. Segundo os colabora-
dores, diversas organizações 
criminosas implementaram os 
mesmos mecanismos de fraude 
fiscal estruturada no segmento 
farmacêutico, com a aquisição 

OPERAÇÃO FATAL

O corpo do estudante 
Gabriel Vinicius Peres Le-
desma, de 18 anos, foi 
sepultado no fim da ma-
nhã desta quinta-feira (1°). 
Vítima de um acidente de 
trânsito, deu entrada no 
Hospital de Base de Rio 
Preto, na terça-feira (29) 
e morreu no dia seguinte.

De acordo com as in-
formações do boletim 
de ocorrência, registrado 
como morte suspeita, ele 
era passageiro de um ca-
minhão que se envolveu 
em um acidente, colidindo 
com uma árvore. Não há 
registro policial do aciden-
te em Rio Preto.

O acidente, segundo 
informações da família 
dele, ocorreu em uma 
rodovia entre as cidades 
de Palestina e Paulo de 
Faria. “Um carro fazia uma 
ultrapassagem e vinha na 
contramão em direção a 
eles. O motorista para evi-
tar a batida, tirou o cami-
nhão da pista, mas perdeu 
o controle da direção e 
bateu em cinco árvores”, 
disse a cunhada do jovem, 
Camila Ledesma.

Camila contou ainda 
que o Gabriel trabalhava 
como ajudante de moto-
rista há cinco meses na 
mesma empresa em que 
seus três irmãos trabalha. 
“Ele é o caçula, come-
çou a trabalhar há pouco 
tempo estava planejando 
tirar CNH, queria fazer um 
curso de barbeiro, comprar 
uma moto. Foram muitos 
sonhos interrompidos”.

Jovem vítima 
de acidente em 
rodovia morre 

no hospital
Tatiana PIRES

Arquivo PESSOAL

Estudante Gabriel Vinicius 
Peres Ledesma, 18 anos

APARECIDA CAPOPCESSE 
BIANCHI, faleceu aos 91 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Antonio 
Bianchi e deixa os fi lhos Neusa, 
Adércio e Luís Donizete (falecido). 
Foi sepultada no dia 01/10/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

GABRIEL VINÍCIUS PERES 
LEDESMA, faleceu aos 18 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 01/10/2020, às 11:00, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João 
Batista.

GUIOMAR RICARDO BERNAR-
DI, faleceu aos 83 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Sidnei Antonio 
Bernardi e deixa os fi lhos Claudio, 
Sueli, Luís Carlos, José Paulo e 
Silvio Cesar. Foi sepultada no dia 
01/10/2020, às 10:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

de produtos de empresa se-
diada em Goiás, e a utilização 
de distribuidoras paulistas de 
medicamentos atacadistas in-
terpostas, algumas de fachada, 
que deveriam assumir a respon-
sabilidade de recolhimento do 
ICMS devido por antecipação 
tributária na entrada da mer-
cadoria em território paulista, 

proporcionando um prejuízo 
bilionário aos cofres públicos.

A força-tarefa visa a res-
ponsabilizar solidariamente 
toda a cadeia de empresas e 
pessoas que participam das 
fraudes fiscais estruturadas 
(indústria, distribuidoras, redes 
de farmácias e articuladores 
dos esquemas). 

Viaturas em frente de empresa de Olimpia investigada na operação
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NO CENTRO GCM flagra jovem após furto de 
moto e juiz determina internação

O adolescente 
foi apreendido 

sem documentos 
e passou 

informações 
erradas

Um adolescente de 16 anos 
foi apreendido na tarde desta 
quarta-feira (30), após furtar 
uma moto na região Central de 
Rio Preto. Ele foi detido graças 
a ação de dois funcionários da 
Emurb. Uma delas viu o crime 
e avisou uma equipe da Guarda 
Civil Municipal (CGM), o outro 
acompanhou o adolescente 
até o local em que ele tentou 
fugir.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a Guarda fazia patrulhamento 
de rotina quando, no cruza-
mento das ruas Bernardino 
de Campo e Pedro Amaral, foi 
informada pela funcionária da 
Emurb sobre o furto da moto 
e indicando a direção que o 
ladrão seguiu. Outro funcioná-
rio acompanhou o jovem que 
furtou o veículo.

Na fuga, ele desceu da 
moto e subiu no telhado do 
ARE. Os guardas conseguiram 
abordá-lo e em revista pessoal, 
nada de ilícito foi encontrado. 
O adolescente foi apreendido 
sem documentos e passou in-
formações erradas sobre tele-
fones de seus familiares, data 
de nascimento aos guardas.

O jovem disse que furtou 
a moto para entregá-la a um 
traficante como forma de pa-
gamento de uma dívida.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes ele foi ouvido, mas 
como nenhum responsável 
legal foi localizado, o Conselho 
Tutelar foi acionado, porém in-
formou que o atendimento pelo 
órgão é realizado a menores 
vítimas e não infratores.

O adolescente, então, foi 
apreendido por cometer ato 
infracional de furto e enca-
minha para a carceragem da 
Deic (Divisão Especializada de 
Investigações Criminais).

Ele tem outras passagens 
por ato infracional, nas comar-
cas de Urupês e Mirassol. O 
furto de desta quarta-feira já 
é o terceiro neste ano. Agora, 
diante do furto recente, será 
representado pelo Ministério 
Público. O juiz da Vara da Infân-
cia e Juventude Evandro Pelarin, 
determinou medida socieducati-
va de internação por um período 
de 45 dias na Fundação Casa.

Tatiana PIRES

Juiz Evandro Pelarin determinou internação do menor

Guilherme BATISTA

MANDANTES FORAGIDOS

Assassino de 
aluguel é preso com 
carros e R$ 50 mil

A Polícia Civil de Bady Bas-
sit prendeu nesta quinta-feira 
(1º) um homem de 34 anos 
acusado de ter sido contratado 
para matar um adolescente, de 
17 anos, em março deste ano, 
na cidade. Os mandantes, A. 
N. D., de 27 anos e R. S., de 
36 anos, continuam foragidos.

A prisão ocorreu em cum-
primento ao mandado de pri-
são temporária. Ele foi preso 
no apartamento, onde mora 
com a família em Rio Preto. No 
local, os policiais encontraram 
uma moto modelo Hornet, uma 
caminhonete, um carro, uma 
arma airsoft, quatro celulares 
e quase R$ 50 mil.

Segundo informações da 
Polícia Civil, parte do dinheiro 
estava escondida dentro de 
um armário do quarto do filho 
do preso e o restante no porta 
luvas da caminhonete. Ques-
tionado sobre o dinheiro, ele 

negou que lhe pertencia, e 
depois mudou a versão.

O acusado afirma ser autô-
nomo e trabalha com a venda 
de narguilé em Rio Preto. A 
investigação apontou que 
ele pilotava a moto usada no 
crime. Agora, a polícia tenta 
prender o autor dos disparos e 
os mandantes do assassinato.

O crime - A vítima, de 
17 anos, morreu após ser 
baleado na noite de 27 de 
março, no bairro Água Limpa. 
O adolescente estava acom-
panhado de um jovem, de 
21 anos, o verdadeiro alvo e 
que também foi baleado. O 
jovem foi encaminhado para o 
Hospital de Base (HB) de Rio 
Preto, em estado grave, mas 
sobreviveu.

De acordo com a Polícia 
Civil, os mandantes do crime 
são amantes e teriam arquite-
tado o plano para assassinar 
o rapaz de 21 anos.

Tatiana PIRES

Câmera de segurança mostra assassino em moto usada no dia do crime

Divulgação
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MODIFICAÇÕES 
EPIGENÉTICAS NOS 

EMBRIÕES DAS RECEPTORAS

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Toda mulher que se submete a um tratamento de 
reprodução assistida que inclui um programa de ovorecep-
ção tem como receio com quem o filho irá se parecer. A 
dúvida é natural e passa na cabeça das futuras mamães, 
mesmo que ocorra uma minuciosa seleção da doadora 
de óvulos, buscando um perfil fisicamente parecido com 
o dela e, de preferência, com o mesmo tipo sanguíneo.

Contudo, existem alguns fatores, ligados diretamente 
ao ambiente onde o embrião se desenvolve, que influen-
ciam diretamente na sua formação, gerando alterações 
em diversas características, inclusive na aparência. Estas 
modificações são chamadas de epigenéticas.

A epigenética é uma junção da palavra grega epi (além) 
mais genética (relativo ao gene), ou seja, são caracterís-
ticas que vão além da genética.

Os genes são a base da hereditariedade humana e são 
formados por cadeias de DNA que possuem sequências 
como as letras de um texto. As alterações epigenéticas 
são os espaços e a pontuação desse texto. Portanto, 
apenas somando as características do DNA mais a epi-
genética dele que a sequência de genes faz sentido e 
pode coordenar todas as funções do desenvolvimento 
de um ser vivo.

As modificações epigenéticas são as responsáveis 
pela ativação ou desativação dos genes, chamados de 
“imprinting genético” ou “imprinting genômico”. Essas 
ativações são as responsáveis pela formação das carac-
terísticas do embrião e são provenientes de estímulos 
enviados pelo ambiente em que a célula se desenvolve.

Devido ao imprinting genético depender dos sinais 
enviados pelo ambiente externo do DNA e, tratando-se 
de uma gestação, o útero em que o embrião está se de-
senvolvendo, influencia diretamente nas características 
do feto.

Portanto, no caso de um programa de ovorecepção, 
o ácido desoxirribonucleico (DNA), proveniente da fe-
cundação entre o óvulo doado e o espermatozoide do 
parceiro da receptora, não é o único responsável pelas 
características do embrião. Os efeitos do ambiente em 
que ele irá se desenvolver também são fundamentais para 
a formação do novo ser, como: as condições do útero 
em que o embrião irá se implantar; a irrigação sanguínea 
que a placenta receberá; a alimentação da gestante e, 
consequentemente, a nutrição do bebê e as sensações 
da futura mãe durante a gestação, geram os imprintings 
genômicos.

Além disso, de acordo com evidências científicas, é 
durante a fase inicial da vida, caracterizada pelas pri-
meiras 40 semanas, que as características da criança 
começam a ser moldadas, influenciadas diretamente 
pelas condições da gestação.

Uma prova da existência das modificações epigenéti-
cas é que embriões provenientes de gametas femininos 
e masculinos dos mesmos pais geram filhos com carac-
terísticas totalmente diferentes.

Assim como, no caso de um tratamento de reprodução 
humana, o embrião desenvolvido no útero da doadora do 
óvulo ou da receptora, geram crianças com características 
diferentes.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana
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A ETEC 
Philadelpho 

Gouvêa Netto 
teve uma alta 
maior do que a 
média estadual

“

”

ALTA 

Ibilce terá este ano 460 vagas em cursos para
 vestibular 2021

Unesp começa receber inscrições 
para vestibular; Ibilce tem 460 vagas

O Vestibular Unesp 
2021 abriu nesta quinta-
-feira (1) o período para 
inscrições no exame, que 
oferece 7.630 vagas em 
23 cidades paulistas. A 
inscrição é feita pelo site 
da Fundação Vunesp até 
27 de novembro. Na uni-

dade de São José do Rio 
Preto são 460 vagas para 
os cursos de Ciências 
Biológicas, Ciência da 
Computação, Engenharia 
de Alimentos, Física, Ma-
temática, Química, Letras 
(licenciatura e habilitação 
de tradutor) e pedagogia.

Para ingresso em 2021, 

Vinicius LIMA

serão destinadas 3.829 
das 7.630 vagas, ou 
50,18% do total. Dessas 
vagas para egressos de 
escolas públicas brasilei-
ras, 1.349 (ou 35% das 
vagas reservadas) serão 
destinadas a candidatos 
autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas. Pelo 
Sistema Universal (ampla 
concorrência), são ofe-
recidas 3.801 vagas no 
Vestibular 2021 da Unesp.

O Vestibular Unesp 
2021 apresenta um dado 
estatístico favorável às 
inscrições de candidatos 
que fizeram ou estão con-
cluindo o ensino médio 
em escolas públicas: em 
uma década, o índice de 
ingressantes oriundos do 
ensino público avançou de 
36,1% em 2010 (2.320 
candidatos entre os 6.429 
matriculados naquele ano) 
para 55,8% em 2020 
(4.177 ingressantes no 
universo de 7.485 alunos 
matriculados).

O valor integral da taxa 
de inscrição no vestibular 
é R$ 170 e a Unesp ofe-
rece redução de 75% aos 
cerca de 400 mil alunos 
matriculados no último ano 

Sérgio SAMPAIO

COVID

8 CURSOS

Cresce número de alunos nas Fatecs 
oriundos da rede pública de ensino

Neste segundo semestre, 
aumentou o número de alunos 
nas Escolas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia (Fa-
tecs) oriundos da rede pública. 
A análise dos dados do Relató-
rio Socioeconômico, elabora-
do pela Fundação de Apoio à 
Tecnologia (FAT), responsável 
pelos processos seletivos do 
Centro Paula Souza (CPS), 
mostra que o crescimento foi 
de 14 pontos percentuais nas 
Fatecs e nas Etecs, de 4 pon-
tos, se comparado ao mesmo 
período do ano anterior. Em 
ambos os casos, o número 
ultrapassa 90%.

A Fatec Rio Preto houve 
também aumento de alunos 
provenientes da rede pública é 
menor do que a média estadu-
al: o aumento foi de 3 pontos.

Segundo o diretor da Fatec 
Rio Preto, Ademar Pereira dos 
Reis Filho, em 2019 foram 
156 alunos oriundos da rede 
pública (78% das 200 vagas 
disponíveis) e em 2020 o 
número de alunos vindo às es-
colas públicas aumento para 
162 (81% das 200 vagas).

 A ETEC Philadelpho Gou-
vêa Netto teve uma alta maior 
do que a média estadual 
segundo dados repassados 
pelo diretor da ETEC, Marcelo 
Romano Cáceres, no segun-
do semestre de 2019 eram 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Fatec de Rio Preto teve média menor que estado mas 
mesmo assim recebeu mais alunos

Divulgação

Rio Preto tem mais 267 casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 267 
casos de coronavírus nesta 
quinta-feira (1). Destes, 58 
foram diagnosticados (infecção 
antiga) e 209 por teste RT-PCR 
(infecção recente). No total, já 
são 22.509 casos da doença, 
sendo 2.293 em profissionais 
da saúde.

Também foram contabiliza-
dos mais quatro óbitos no mu-
nicípio, totalizando 608 mortes 

desde o início da pandemia. Rio 
Preto ainda registrou 278 pa-
cientes recuperados, chegando 
a marca de 19.942 curados. 
O coeficiente de incidência na 
cidade é de 4.886 casos a cada 
100 mil habitantes.

Com relação às internações 
por síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), houve um 
aumento. São 305 pacientes 
internados, sendo 116 na UTI 
e 189 na enfermaria. O número 
acumulado de casos de SRAG 
é 2.387.

Vinicius LIMA

Cláudio LAHOS

83% dos alunos vindos da 
rede pública o índice teve alta 
de 7% no mesmo período de 
2020 passando para 90% dos 
alunos.

Pandemia - Em razão da 
pandemia, o modelo de sele-
ção adotado no processo se-
letivo, que avaliou o histórico 
escolar no lugar das provas, 
pode ter sido um facilitador 
para o acesso de alunos da 
rede pública. A novidade in-
fluenciou algumas mudanças 
no perfil dos aprovados, se-
gundo o coordenador do En-
sino Médio e Técnico do CPS, 
Almério Melquíades de Araújo.

“A classificação pelo his-
tórico escolar eliminou o pro-
blema da abstenção, que ge-
ralmente ocorria nos exames 
presenciais. A questão do 
deslocamento é um obstá-

do ensino médio da rede 
pública estadual paulista 
(inclui Secretaria da Educa-
ção e Centro Paula Souza), 
reduzindo a R$ 42,50 o 
valor da taxa. O período 
para cadastramento des-
tes candidatos é o mesmo 
da inscrição dos pagantes 
de taxa integral, de 1º de 
outubro a 27 de novembro.

O calendário da Unesp 
prevê provas em 35 cida-
des, sendo 31 no Estado 
de São Paulo. A primeira 
fase será realizada em 30 
e 31 de janeiro de 2021 
(primeiro dia, sábado, para 
candidatos de cursos da 
área de Biológicas e se-
gundo dia reservado a ves-
tibulandos das carreiras de 
Exatas e Humanidades). A 
segunda fase será aplicada 
em 28 de fevereiro (domin-
go) para todos os cursos. O 
resultado final será divulga-
do em 19 de março.

Para tirar dúvidas sobre 
o vestibular, o candidato 
pode fazer contato pelo 
link “Fale Conosco” do site 
da Vunesp: https://www.vu-
nesp.com.br/faleconosco. 
Ou então acessar os sites 
vestibular.unesp.br e www.
vunesp.com.br.

culo, principalmente quando 
o candidato faz a prova em 
outro município”, argumenta. 
O índice de abstenção no pro-
cesso seletivo de 2019 foi de 
24,41%. Neste ano, isso não 
aconteceu.

Desconto - Outro ponto 
importante foi à redução de 

37% no valor da inscrição para 
o processo seletivo das Etecs, 
que também pode ter tido im-
pacto sobre o maior ingresso 
de alunos da rede pública.

Nas Fatecs, a procura pe-
los cursos aumentou mais de 
50% passando de 62.598 
(2019) para 96.109 inscritos 
(2020).
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ECO-NINHO

Habituada a mergulhos ecológicos nos braços da Mãe Natureza 
em sua casa em Iporanga, durante anos, quando morava em 
São Paulo,a socialite Sonia Sampaio não quis ficar longe da 
água e do verde. Tratou logo de encontrar um ponto de fuga 
quando transferiu residência para Rio Preto. Comprou uma casa 
no Condomínio Marina Bonita e reformou, pintou e bordou. 
Nela imprimiu seu bom gosto e personalidade, tornando-a 
uma referência de beleza na região, que nos finais de semana, 
ajudam-na e aos filhos, a criar compreensão e harmonia com 
o ecossistema.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSÁRIOS 
DA SEMANA: 2, sexta-feira: 
nasceu Mahatma Gandhi, 
Luciano Pupo de Paula, Ângela 
Santos Sinibaldi, Armando 
Verri Júnior, Pedro Ernesto de 
Oliveira, Dalva Alves Ferreira, 
Donna Karan, Helena Vicentin, 
Hermindo Alberto Filho, Sting, 
Wando. 3, sábado: Dia do 
Dentista, Adriana Figueiredo  
de Oliveira, Alfeu Mozaquattro, 
Antônio José Junqueira Vilella, 
Sônia Vil lanova Sorroche, 
Érica Busnardo, Zé Ramalho, 
Adriana Calcanhoto, Gilmar 
Valdir Greque, Gustavo de 
Matias Sivieri. 4, domingo: 
Dia de São Francisco de 
Assis, Dia da Natureza, Dia 
do Barman, Dia do Poeta, 
Kinha Ribeiro, Antonio Palocci, 
Aparecido João Faloppa, Wilson 
Monteiro Junior. 5, segunda-
feira: Dia da Ave, Dia Mundial 
dos Animais, Data Nacional 
de Portugal -Proclamação da 
República, Cristina Bassitt, 
Armando Cardoso Machado, 
K á t i a  R o l l e m b e r g ,  L u i z 
Desidério Borges, João Carlos 
Fel ício, Suzana Quintana, 
Moacir Franco, Nilcéia D’Orázio 
de Mattos, Ricardo Augusto 
Casagrande, Tarcísio Meira, 
Valéria Valenssa, Ligia Custódio 
Correa Sonnewend, Antonio 
De Siqueira Campos Jr, Astrid 
Azambuja B. Donzelini. 6, 
terça-feira: Alda Nasser 
Beolchi, Francisco Fernandes 
Soler, Jorge Alberto Thomé, 
Solange Ribeiro Verdi, Luis 
Dilah, Marlene Furlan, Regina 
Silvia Chaves Lima, Osmar 
Cardin, João Carlos Navarrete.

Aniversariante da próxima segunda-feira, a empresária e 
pecuarista Cristina Bassitt recebe o carinho de amigos e 
familiares no final de semana. Na foto, Cris e o cantor 

Almir Sater.

PESCARIA II

José Oscar Cícero lidera um grupo de pescadores do Harmonia 
Tênis Clube que viaja para a Argentina de 18 a 27 de março 
de 2021. No grupo, entre outros, Gibi Bergantini, Paulo Cesar 
Rodrigues, Hamilton Funes, Maurício Gattaz, Robin Sergio e 
José Limonte, entre outros.

     Milton e Lúcia Misiara 
Homsi, já decidiram: este ano 
não vão querer comemorar o 
Natal na casa dos filhos. Será 
mesmo em sua casa, tanto a 
ceia como o almoço.

    Quem vem passar o Natal 
aqui reunindo a família é 
Eliane Menezes Hawilla. O 
réveillon será em sua casa de 
praia, em Iporanga.

    O engenheiro Jorge Bassitt, 
filho do saudoso ex-prefeito e 
médico Lotf João Bassitt que 
atualmente reside nos Estados 
Unidos, estará em Rio Preto 
para visitar amigos e familiares 
a partir de 8 de outubro.

     Agradeço o afago dos 
amigos pelo falecimento, 
ontem, de minha mãe, Elma 
Tereza Tonelli Lui.

    Gaziela Silveira que foi door 
hostess do Bocacci agora é 
promotora de vendas da Royal 
e A3 Alimentos.

     Segundo a Decolar, o 
destino mais procurado por 
paulistas para o fim do ano é 
Maceió. Seguido por Recife, 
Salvador, Fortaleza, Natal, 
Porto Seguro e João Pessoa.  

    A falta que o brasileiro faz 
em Nova York: um estudo 
mostra que 17% da rede 

* 

* 

* 

* 
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CALDEIRÃO 
SENEGALESCO 

Confesso que, com tanto álcool 
gel disponível nesses dias de 
temperatura normal para uma 
Hell Preto, temo sair de algum 
estabelecimento e entrar em 
combustão.

* 

* 

DOTES CULINÁRIOS

Preso ao afastamento social imposto pela pandemia, em seu 
pied-à-terre em Rio Preto, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira 
Filho, aproveita a experiência do isolamento para se dedicar a 
um de seus hobbies, que aliás, segundo quem conhece, ele 
manda muito vem: além de exigente enófilo e de gastrônomo é 
um cookie de categoria e rara sensibilidade. Em sua esplêndida 
relação com o forno e o fogão, Aloysio tira delícias, enquanto 
degusta um espumante e tempera a panela.

A-6

AGRADECIMENTO

Quero agradecer a todos os meus 
amigos que oraram pelo sucesso 
da cirurgia à qual me submeti dia 
15 de setembro, que graças às 
orações e a competência do Dr. 
Eduardo Garcia e sua equipe, foi 
um sucesso. Deus lhes pague.

Ricardo Carlini 
que reside em 
New York e 
coleciona 
muitos amigos 
em Rio Preto, 
está 
retornando a 
Manhattan 
após uma 
circulada de 
moto pelos 
Estados 
Unidos. Aqui no 
cassino Venice, 
em Las Vegas.

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

POINT GASTRONÔMICO

Até a primeira semana de novembro, será aberto o Terrazo Ammici, 
no Varanda do Golfe que funcionará como restaurante e buffet de 
eventos sob o comando dos banqueteiros Márcio Vidotti, Mona 
Husseine Mozaquattro e Gabi Melo.

PESCARIA I

O empresário Gilberto de Oliveira, que recentemente retornou 
de pescaria por ele organizada em alto mar, a partir de Santos, 
agora organiza outra, mas desta vez o destino é Ilha Bela, no 
feriado de finados. A pescaria também será em alto mar e o 
grupo reunirá 12 pessoas.

hoteleira de Nova York deve 
sucumbir à pandemia. 

     Fez sábado, dia 26, quatro 
anos que o jornalismo de Rio 
Preto perdeu Nenê Homsi aos 
(1939). Brilhante profissional 
e amigo do coração. A família 
mandou celebrar missa.

    A Algodoeira, de Jorginho e 
Mazé Cury, não deverá reabrir 
para noitadas de samba. 
Deverá apenas funcionar 
como local para aluguel de 
festas.
 
    A Prefeitura Municipal deu 
um prazo para a Sociedade 
Cultural Amici D’Itália, 
terminar sua sede na Nova 
Redentora, senão o terreno 
volta para a municipalidade. 
Os italianos e oriundi estão 
correndo atrás, angariando 
doações para terminar a obra 
dentro do prazo.

    Vai começar um festival 
de almoços, jantares e happy 
hours para recepcionar Gisela 
Haddad, que está chegando 
de volta ao Brasil, após 15 
anos morando no Canadá.

     A Redentora ganhou um 
novo restaurante japonês, na 
esquina da Rua Ondina com 
Rio Preto.  E uma doceria, o 
Dona Baunilha, também no 
mesmo bairro.

O empresário Hermindo Alberto Filho, na foto com a
 mulher, Karina Ferrari Machado, comemora hoje 60 anos, 

festejado pelos amigos, um grupo de golfistas que com 
certeza já separaram os vinhos e charutos para o brinde

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de licitação Nº 056/2020 – Contrato: DIL/0031/20
Contratada: ASSOCIAÇÃO RENASCER
Objeto: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais pela 
CONTRATADA, integrante da rede de serviços de saúde 
localizado no Município de São José do Rio Preto, aos 
usuários do Sistema Único de Saúde, em regime de com-
plementação com o poder público municipal, nos termos do 
art. 199, § 1º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 
94 a 96 da Lei nº 8.080/90, conforme o disposto na Ficha de 
Programação Orçamentária - F.P.O. e Documento Descriti-
vo, que são partes integrantes deste Contrato. SMS. Alde-
nis A. Borim – Prazo de Vigên-cia: 12 meses – Valor Total: 
R$653.564,16
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 058/2020 – Contrato: DIL/0030/20
Contratada: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRA-
BALHADORES
Objeto: O Presente Contrato tem como objeto a prestação 
de serviços de saúde ambulatoriais (incluindo apoio diag-
nóstico e terapêutico), pelo (a) CONTRATADA, integrante da 
rede de serviços de saúde localizado no Município de São 
José do Rio Preto, aos usuários do Sistema Único de Saúde, 
em regime de complementação com o poder público muni-
cipal, nos termos do art. 199, § 1º, da Constituição Federal, 
bem como dos arts. 94 a 96 da Lei nº 8.080/90, conforme o 
disposto na Ficha de Programação Orçamentária – F.P.O. 
e Documento Descritivo, que são partes integrantes deste 
Contrato. SMS. Aldenis A. Borim – Prazo de Vigência: 12 
meses – Valor Total: R$299.229,24.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2020
ATA Nº 0751/20
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários – Item 03 – R$0,244; Item 07 – R$3,100 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2020
ATA Nº 0752/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários – Item 02 – R$0,760; Item 04 – R$2,240 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2020
ATA Nº 0753/20
CONTRATADA: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários – Item 05 – R$0,216 – SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 286/2020
ATA Nº 0754/20
CONTRATADA: MMBRASIL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios hortifruti-
colas para Unidades Escolares – Valores Unitários – Item 
04 – R$2,39; Item 05 – R$1,93; Item 06 – R$2,29; Item 07 
– R$2,50; Item 08 – R$2,30; Item 09 – R$5,44; Item 14 – 
R$1,83; Item 15 – R$4,49; Item 18 – R$2,09 – SMAA – Anto-
nio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 320/2020
ATA Nº 0755/20
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (carnes) 
para Unidades Escolares – Valores Unitários – Item 02 – 
R$21,00; Item 03 – R$13,00; Item 04 – R$12,25; Item 05 – 
R$11,49 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 361/2020 – Processo 
n.º 13.127/2020
Objeto: Aquisição de caminhão equipado com carroceria 
para atender a coleta seletiva de resíduos domiciliares 
no município. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo.

O pregão eletrônico restou deserto uma vez que não hou-
ve nenhuma proposta apresentada para o item 1. Lucia 
Helena Antonio - pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUA-
ÇÃO DOS BANHEIROS DA UPA REGIÃO NORTE (RUA 
MANOEL MORENO ESQ. RUA JOSEPHA VOLTARELLI 
SANFELICE, JD. ANTUNES) – SEC. MUN. SAÚDE. A 
Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante deste julgamento, e declara habilitadas a pros-
seguir no certame as empresas: CONSTRUTORA RIO 
OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO EIRELI, MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 
EPP, MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI e ELIPSE 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. Decorrido 
o prazo recursal ”in albis” fi ca designado o dia 13/OU-
TUBRO/2020 às 08:30 hs., para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se 
acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados.  Publique-se para ciência. 

JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
JOÃO PAULO II (RUA BECHARA JORGE HAGE ESQ. 
RUA NILSON CASADO)  – SEC. MUN. SAÚDE. A Co-
missão Municipal de Licitações acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante deste julgamento, e declara habilitadas a pros-
seguir no certame as empresas: CONSTRUTORA RIO 
OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO EIRELI; CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA; 
SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA; MA-
DRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI; ELIPSE PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; J. A. TINELI MARQUES 
& CIA LTDA EPP; GOMES & BENEZ ENGENHARIA 
LTDA e ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI e, inabilitada a empresa MLS GERENCIAMENTO 
DE OBRAS LTDA EPP (não atendeu ao item 5.1, “b.1” 
alíneas “b” e “c” do edital cc. item 5.1, “b.1.1” do edital). 
Decorrido o prazo recursal ”in albis” fi ca designado o dia 
13/OUTUBRO/2020 às 09:00 hs., para a sessão de aber-
tura da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição 
dos interessados.  Publique-se para ciência

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 377/2020, PROCESSO 13.170/2020, obje-
tivando o registro de preços para aquisição de materiais 
para manutenção em sistemas de alarmes das unidades 
escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 16/10/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, 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 Prefei-
tura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO 
ELETRÔNICO n° 391/2020, PROCESSO 13.261/2020, 
objetivando o registro de preços para aquisição de álcool 
em gel e álcool liquido para utilização nas unidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 19/10/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

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

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 015/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: VD DESENVOLVIMENTO E CONSULTO-
RIA EM SISTEMAS LTDA. - ME 
OBJETO: o direito de uso em caráter não exclusivo e não 
transferível de software desenvolvido pela CONTRATADA 
nos termos constantes do presente instrumento e ainda a 
prestação de consultoria técnica por parte da CONTRATADA 
à empresa CONTRATANTE, de forma remota, ou, por meio 
de profi ssional qualifi cado a ser escolhido pela CONTRA-
TADA, para a realização do projeto DE Integração - Folha 
Contmatic x Audesp.
VALOR TOTAL: R$ 14.150,00 (quatorze mil cento e cinquen-
ta reais )
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será  por 12 (meses).
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 015/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
São José do Rio Preto-sp, 24 de setembro de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 016/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA 
OBJETO: Aquisição de combustível para consumo em veí-
culos automotores e máquinas de uso da EMURB 
VALOR TOTAL: R$ 59.620,00 (Cinquenta e nove mil e seis-
centos e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 01 de Outubro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 016/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 01 de Outubro de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTARIA N.º 34.519 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida nos 
autos do Processo n.º 1050799-87.2019.8.26.0576, do Jui-
zado Especial da Fazenda Pública, a Portaria nº 28.817 de 
19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE 
de seus vencimentos do(a) servidor(a) JOAO DAMASCE-
NO DE SOUZA, Tratador de Água, onde se lê “com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os 
efeitos desta a 23/06/2011”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

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

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o §5º do art. 3º do Regimento Interno, faz 
saber que na reunião ordinária realizada no dia 25/09/2020, 
foi deliberado (a):
a) pela aprovação da proposta orçamentária para o 
ano de 2021;
b) pela aprovação dos balancetes contábeis de julho e 
agosto de 2020;
c) pela aprovação das informações sobre os investi-
mentos da entidade no mês de agosto de 2020;
d) pelo referendo das decisões do Comitê de Investi-
mentos tomadas na reunião extraordinária do mês de agosto 
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e nas reuniões ordinárias do mês de setembro de 2020.
e) Pela postergação da análise da minuta do novo regi-
mento interno do colegiado para uma reunião extraordinária 
a ser agendada.

São José do Rio Preto, 25 de setembro de 2020.
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 47/2020, 
Processo SICOM 3272/2020 objetivando a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Lim-
peza, Asseio e Copa, com a disponibilização de materiais e 
equipamentos.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 16.10.2020, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 30.09.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 94/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 35/2020
Contratada: VENITELLI & CIA - COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 01.12.2020. Data da 
autorização: 18.09.2020.
José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0887093 – Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda
Valor: R$ 926.751,99
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local. São José do Rio Preto, 01 de outubro de 2020. João 
Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista 
Junior - Superintendente
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0888454 – Estática Engenharia de Projetos 
Ltda
Valor: R$ 423.221,43
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.São José do Rio Preto, 01 de outubro de 2020. João 
Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista 
Junior  - Superintendente
S. J. Rio Preto 01.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Antonio Batista de Oliveira e outro -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa por Falta de Atualiz. 
Cadastro (div 389), exercício de 2015 a 2019, vencimento 
em 31/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconhe-
cido (segundo Luiz)”, na data 28/09/2020.

São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Jandira Martins de Souza -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento IPTU Revis. Adminis-
trativamente (div 029), exercício de 2015, vencimento em 
10/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 

número”, na data 25/09/2020.
São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Karina Michele da Silva Velani -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento em 02/07/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 28/09/2020.

São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Matheus Araújo de Almeida -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa do Meio Ambiente (div 
345), vencimento em 05/11/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Hudson Marques Ferreira)”, na data 24/09/2020.

São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- O Lacotix Restaurante ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033), aiim 2243/18, vencimento em 03/01/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 25/09/2020.

São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- O Lacotix Restaurante ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033), aiim 2244/18, vencimento em 03/01/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 25/09/2020.

São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Silvana Venancio -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento IPTU Revis. Administra-
tivamente (div 029), exercício de 2016 a 2019, vencimento 
em 14/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254

� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Sulamita Sá)”, na data 24/09/2020.
São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

DECRETO Nº 18.701
DE 1º DE OUTUBRO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a situação epidemiológica atual no Muni-
cípio;
CONSIDERANDO o Decreto nº 65.184, de 18 de setembro 
de 2020, do Governo do Estado de São 
Paulo,
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 09 de outubro de 2020 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020, bem como o prazo previsto no art. 1º do 
Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020. 
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na Fase 
3 – cor amarela – do Plano São Paulo aprovado pelo Decre-
to Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fi ca regido 
na forma da Deliberação nº 04, alterada pelas Deliberações 
nºs 05 e 06,  ambas do Comitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus, disponível no sítio eletrônico: https://www.
riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e por eventuais Deliberações 
ulteriores do referido Comitê.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 1º de outubro de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

 

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente de São José do Rio Preto – SP 
Escala de Plantão Conselhos TUTELARES 

OUTUBRO 2020 
  O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente de São José do 
Rio Preto – SP, em cumprimento às suas atribuições torna pública a escala de plantão dos 
conselheiros tutelares do município no mês de setembro de 2020.  

*Plantão: 17h às 8h - Sábados, domingos e feriados  

  
Conselho tutelar  

NORTE 
Conselho Tutelar 

SUL 

  

 
Fone 

17-99608-0407 17- 99608-0514 

SET/20 **Recebemos ligações a cobrar 
Dia da Semana Conselheiro de Plantão  Conselheiro de Plantão  
01 quinta-feira Sirlane  Lorrayne 
02 sexta-feira  Dayani Lívia 
03 Sábado Dayani Lívia 
04 Domingo Dayani Lívia 
05 segunda-feira  Priscilla Lorrayne 
06 terça-feira Priscilla Kellen 
07 quarta-feira Dayani Elisangela 
08 quinta-feira Bruna Lívia 
09 sexta-feira  Sirlane Kellen 
10 Sábado Sirlane  Kellen 
11 Domingo Sirlane Kellen 
12 segunda-feira  Dayani Kellen 
13 terça-feira Dayani Lorrayne 
14 quarta-feira Sirlane Lívia 
15 quinta-feira Priscilla Elisangela 
16 sexta-feira  Bruna Elisangela 
17 Sábado Bruna Elisangela 
18 Domingo Bruna  Elisangela 
19 segunda-feira  Sirlane  Lorrayne 
20 terça-feira Sirlane  Lívia 
21 quarta-feira Bruna Kellen 
22 quinta-feira Dayani Elisangela 
23 sexta-feira  Priscilla  Lorrayne 
24 Sábado Priscilla Lorrayne 
25 Domingo Priscilla Lorrayne 
26 segunda-feira  Bruna Kellen 
27 terça-feira Bruna Lorrayne 
28 quarta-feira Priscilla Elisangela 
29 quinta-feira Sirlane Kellen 
30 sexta-feira Dayani Livia 
31 Sábado Dayani Livia 

  ***Conselheira Karina 
trabalho remoto 

****Conselheiro Wilson 
trabalho remoto 

 

 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020  
SUBSÍDIOS E SUBVENÇÕES PARA ESPAÇOS CULTURAIS INDEPENDENTES  

LEI ALDIR BLANC 
A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em decorrência do estado de 
calamidade publicada, instaurado pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, faz saber ao público interessado a abertura 
de inscrições para o Edital Chamada Pública 01/2020 - Subsídio e Subvenção para Espaços Culturais 
Independentes – Lei Aldir Blanc, em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e pelo Decreto Municipal nº 18.698/2020, observando-se suas normas legais 
vigentes, regulamentares e pertinentes, além das condições expressas no conteúdo e anexos do presente Edital.  
DO OBJETO 
Art. 1º - O presente Edital tem a finalidade de selecionar 75 (setenta e cinco) Espaços Culturais Independentes 
em São José do Rio Preto e/ou seus distritos, para recebimento de subsídio ou subvenção econômica, em 
cumprimento à Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 
DOS VALORES 
Art. 2º - O valor total aos Espaços Culturais Independentes será de R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil 
reais), conforme tabela abaixo: 

MÓDULO QUANTIDADE DE ES-
PAÇOS 

VALOR 
(cada) 

A 47 R$ 9.000,00 (3 parcelas de R$ 
3.000,00) 

B 28 R$ 15.000,00 (3 parcelas de R$ 
5.000,00) 

Art. 3º - O valor total aprovado para cada Espaço Cultural Independente, será pago em 03 (três) parcelas iguais, 
podendo ser liquidadas em separado, dentro de um único mês.  
 
DAS TERMINOLOGIAS 
Art. 4º - Fica assim definida a terminologia, a fim de dirimir dúvidas deste Edital: Espaços Culturais 
Independentes: São microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, 
cooperativas e instituições culturais, organizadas e mantidas por pessoas, organizações da sociedade civil, 
cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que tiveram suas 
atividades interrompidas em virtude do isolamento físico decorrente da pandemia de Covid-19, tais como 
Academias de danças, Ateliers, Bandas musicais, Bibliotecas Comunitárias, Casas de artes, Cineclubes, Cinemas 
de rua, Escolas de Samba, Feiras de artesanato, Feiras literárias, Grupos de danças populares, Grupos teatrais, 
Palco sobre Rodas, Ponto de arte na rua, Pontos de cultura, Pontos de venda de livros, Quilombos, Roda de 
cultura popular, Rodas de capoeira, Sociedades musicais, Tradicional de raiz africana, Tradicional de raiz cigana, 
Tradicional de raiz caipira, Tradicional de raiz indígena e Videotecas. 
DA CONTRAPARTIDA  
Art. 5º - Conforme definido pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, Artigo 6º, Parágrafos 4º e 5º, os beneficiários no 
Incisos II, apresentarão contrapartida, descrita a seguir: 

a) realização de atividade, destinada prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou atividade em espaço 
público de sua comunidade, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definido com a Secretaria 
Municipal de Cultura; 

b) a contrapartida deverá ser mensurável economicamente a 20% (vinte por cento) do valor do auxílio total 
recebido, tendo como parâmetro orçamentário as últimas realizações do espaço cultural e estar 
objetivamente descrita na Ficha de Inscrição; 

c) a contrapartida deverá ser realizada em até 120 dias após o recebimento da última parcela; 
d) deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos oficiais da 

OMS , do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, objetivando a retomada 
econômica; 

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
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Art. 6º - Poderão inscrever-se para este edital, como Pessoa Física, o próprio artista/produtor  ou detentor de 
direitos sobre o Espaço Cultural Independente e, como Pessoa Jurídica, empresas com sede no Município que 
tenham descritas no CNAE, atividades artísticas e culturais. 
Art. 7º - Cada proponente poderá receber o auxílio para apenas 01 (um) Espaço Cultural. 
Art. 8º - Cada Espaço Cultural poderá ser contemplado para 01 (um) auxílio.   
Art. 9º – A mesma proposta não poderá ser fragmentada, inscrita por diferentes proponentes. 
Art. 10 - Não poderão inscrever-se propostas que já recebam, direta ou indiretamente, outros recursos de editais e 
convênios com o Município de São José do Rio Preto, seja do executivo, legislativo ou repasse de Instituições 
com processos de parceria com a Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto; 
Art. 11 - Fica expressamente proibida a inscrição de servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública 
Municipal neste processo de seleção, bem como servidor público ou em cargo administrativo vinculado ou lotado 
na Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto e seus respectivos cônjuges, companheiros, 
ascendentes ou descendentes. 
Art. 12 - Para as Sociedades Cooperativas, que estejam em dia com a legislação vigente, valem as regras dos 
itens acima, podendo inscrever 01 (uma) proposta por cooperado, indicando, no ato da inscrição, um gestor 
responsável pelo cooperado. 
Art. 13 - Para inscrever a proposta, o proponente terá que comprovar residência ou domicílio profissional no 
Município há pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição. 
Art. 14 - Comprovar a cessão dos direitos autorais e direito de imagens quando for o caso, em consonância com a 
Lei Federal nº 9610/1998 (Lei de Direitos Autorais). 
DA INSCRIÇÃO 
Art. 15 - As inscrições estarão abertas no período de 02/10/2020 até às 17h do dia 22/10/2020, não prorrogáveis. 
Art. 16 - As inscrições poderão ser realizadas no formato on line por meio do portal 
www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc, ou presencialmente, para aquelas pessoas que não possuem acesso à 
internet, na Secretaria Municipal de Cultura, à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01 – 4º andar – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária 
estabelecidos pela OMS – Organização Mundial da Saúde. 
Art. 17 - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por inscrições não finalizadas em razão de 
problemas particulares dos proponentes e/ou de congestionamento do servidor web.        
DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 18 - Para efetivar a inscrição deverá ser preenchido o formulário on line e anexados os 
 documentos solicitados. 
§ 1º - para Pessoa Física: 

a) RG do proponente; 
b) CPF do proponente; 
c) Comprovantes de endereço que confirmem residência em São José do Rio Preto ou atestado de 

domicílio profissional há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos 
atrás); 

§ 2º - para Pessoa Jurídica: 
a) Cartão do CNPJ; 
b) RG do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
c) CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
d) Comprovantes de endereço do responsável titular da empresa, que confirmem residência ou domicílio 

profissional em São José do Rio Preto há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de dois 
ou mais anos atrás); 

§ 3º - Os Espaços Culturais selecionados, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, deverão apresentar, posteriormente, 
para recebimento do auxílio: 

a) Termo de Recebimento de Auxílio; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida. 

DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO 
Art. 19 - A inscrição será indeferida quando: 

a) Não se tratar de proposta essencialmente voltada à modalidade fim deste Edital; 
b) Não contemplar as condições de habilitação; 
c) A documentação solicitada estiver incompleta; 

DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
Art. 20 – Caso haja necessidade de seleção entre os inscritos, o processo de análise, classificação e seleção será 
desempenhado pelo Comitê de Execução e Fiscalização da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 
Art. 21- A avaliação e seleção obedecerão os seguintes critérios técnicos e objetivos: 

 

 

I. Prioridade 1  
Espaço:  
Espaço cultural com sede física - alugado - 7 pontos 
Espaço cultural com sede física - próprio ou cedido - 5 pontos  
Espaço cultural sem sede física - 3 pontos 

II. Prioridade 2  
Tempo de existência e atuação do espaço cultural na cidade: 
até 5 anos - 3 pontos 
6 a 10 anos - 5 pontos 
acima de 11 anos - 7 pontos 

III. Prioridade 3  
Localização do espaço cultural, com atendimento de público em área de maior vulnerabilidade* 
social: 
maior vulnerabilidade - 7 pontos 
média vulnerabilidade - 5 pontos 
baixa vulnerabilidade - 3 pontos 
* a análise será de acordo com o cadastro único da Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Prioridade 4  
Existência de acessibilidade no espaço cultural: 
sim - 3 pontos 
não - 0 

IV. Prioridade 5  
Comunidade tradicional: 
sim - 3 pontos 
não - 0 

V. Prioridade 6  
Funcionários contratados (regime CLT ou contrato de trabalho) pelo espaço cultural: 
Sim: 
1 funcionário - 1 ponto   
2 a 5 funcionários - 2 pontos  
6 ou mais funcionários - 3 pontos 
não - 0 

VI. Prioridade 7  
O espaço cultural foi vencedor de editais de apoio nos últimos 12 meses: 
não - 3 pontos 
sim - 0 

Parágrafo Único - Caso haja empate na pontuação totalizadora dos projetos, o desempate dar-se-á por meio de 
segunda avaliação da pontuação, em ordem de critérios prioritários descritos acima. Caso o empate persista após 
a segunda avaliação das pontuações prioritárias, a decisão recairá em favor do espaço cultural com maior tempo 
de existência e atuação. 
Art. 22 - O resultado com a lista dos Espaços Culturais selecionados será publicado no Diário Oficial do Município, 
bem como no site oficial da Prefeitura Municipal, além de outros meios disponíveis. 
DAS FASES 
Art. 23 - O presente Edital compreenderá as seguintes fases: 

a) Inscrição: fase de recebimento das propostas; 
b) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital, de caráter eliminatório; 
c) Classificação: análise e seleção das propostas inscritas, às quais serão submetidos somente os 

candidatos habilitados na fase anterior, realizada pelo Comitê; 
d) Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo 

Edital; 
e) Homologação: resultado final do Edital, onde são publicados os candidatos selecionados para 

recebimento do auxílio; 
f) Pagamento do auxílio; 
g) Execução da contrapartida; 
h) Prestação de Contas. 

DOS RECURSOS 
Art. 24 - Será amplamente assegurado o direito de recurso com caráter técnico/documental do resultado da 
seleção, que deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis após a publicação das propostas selecionadas. 
Art. 25 - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, por meio do endereço 

 

 

eletrônico cultura@riopreto.sp.gov.br; 
Art. 26 - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 03 (três) dias para avaliação dos recursos, após o 
qual, apresentará relatório comunicando se acata o recurso apresentado, no todo, em parte ou ainda, se mantém 
a decisão tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar esclarecimentos ao proponente, a fim de dirimir 
dúvidas e embasar a avaliação. 
DA HOMOLOGAÇÃO 
Art. 27 - Decorridos todos os prazos e cumpridos todas as etapas previstas, o Secretário Municipal de Cultura 
homologará o resultado final da seleção e publicará no Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura 
Municipal. 
DO PAGAMENTO 
Art. 28 - Os proponentes selecionados serão convocados, por meio do Diário Oficial do Município de São José do 
Rio Preto, para assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de Compromisso de Contrapartida. 
Parágrafo Único – O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária para a conta do proponente. 
DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 
Art. 29 - O auxílio previsto neste Edital está vinculado à contrapartida descrita na proposta no ato da inscrição e 
deverá ser realizada em sua totalidade dentro do prazo e critérios estipulados no Artigo 29 do Decreto Municipal 
18.698/2020, seguindo o conteúdo apresentado na inscrição, incluindo neste prazo, a prestação de contas. 
Art. 30 - A confirmação de realização, antes da finalização do prazo estipulado, deverá ser comunicada de 
maneira oficial à Secretaria de Cultura e definirá também a entrega da prestação de contas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
Art. 31 - É responsabilidade do proponente a divulgação das ações referentes ao auxílio deste Edital, devendo 
constar em todo material o brasão do município de São José do Rio Preto e as logomarcas oficiais do Governo 
Federal, com os nomes do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura e, quando possível, com a 
seguinte frase: Realizado com recursos do auxílio emergencial – Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc. 
Art. 32 - É obrigatório ao proponente, apresentar à Secretaria de Cultura todo material de divulgação para 
aprovação da aplicação das logomarcas oficiais, antes de sua veiculação. 
Art. 33 - Fornecer, sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura, informações e documentos 
referentes à realização da proposta, inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento das atividades 
propostas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
Art. 34 - Transferir os recursos financeiros ao proponente, consignados neste Edital, conforme previsto no Art. 2º 
do presente Edital; 
Art. 35 - Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento da contrapartida assumida pelo proponente, que 
inclui, a prestação de contas; 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Art. 36 - Deverá o proponente, conforme exigência da Lei Aldir Blanc, apresentar Relatório Final de Atividades em 
até 120 dias após o recebimento do auxílio, para apreciação e aprovação, em conformidade com o disposto 
abaixo: 

a) Termo de Recebimento do Auxílio Emergencial; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida; 
c) Cópias das despesas pagas, de acordo com o descrito no Artigo 34 deste Decreto; 
d) Relatório contendo a descrição de cada despesa, com dados do favorecido; 
e) Comprovação de realização da contrapartida social apresentada na inscrição, 

contendo materiais de divulgação, clipping de imprensa, atestados de realização, 
quantidade de artistas participantes nas ações e quantidade de público atingido.  

Art. 37 - Na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se feita em desacordo com as normas descritas na 
Regulamentação Municipal, o Relatório Final de Atividades poderá ser rejeitado a critério da Secretaria Municipal 
de Cultura e/ou do Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc; 
Art. 38 - Todos os documentos deverão ser assinados pelo proponente, Pessoa Física ou pelo representante legal 
da Pessoa Jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser submetidas à prévia e expressa autorização da 
Administração Municipal; 
Art. 39 - Não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da entrega do Relatório Final de 
Atividades, salvo por solicitação da Administração Municipal;  
Art. 40 - Em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, originais e seus anexos, bem como quaisquer 
outros materiais ou documentos protocolados, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura decidir sobre a 
destinação final do material, devendo o proponente guardar cópias dos documentos necessários ao seu uso e de 
toda a documentação comprobatória até a aprovação final da prestação de contas pelo Governo Federal. 
DA CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA  

 

 

Art. 41 - O proponente será declarado inadimplente quando: 
a) utilizar os recursos em finalidade diversa do aprovado; 
b) não apresentar, no prazo exigido, o Relatório Final de Atividades e a devida comprovação de 

realização da contrapartida; 
c) não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo hábil, quando solicitada; 
d) não concluir a contrapartida apresentada na inscrição e aprovada; 
e) não divulgar corretamente que recebeu recursos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 42 - O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste Edital. 
Art. 43 - A Prefeitura Municipal e o Governo Federal poderão usar em todo ou em parte, nos meios que lhe 
convier, o material enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação e 
publicidade. 
Art. 44 - O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, das contratações 
efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade intelectual, devendo, 
obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações pertinentes. 
Art. 45 - Constatações, mesmo posteriores à assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de 
Compromisso de Contrapartida, de informações inverídicas ou ilisuras do proponente, autoriza a Secretaria 
Municipal de Cultura a anular o auxílio e exigir a devolução de valores por ventura transferidos ao proponente, na 
forma da Lei. 
Art. 46 - Outros esclarecimentos que o proponente julgar não contemplados neste Edital, poderão ser obtidos na 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Art. 47 - Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
São José do Rio Preto, 29 de setembro de 2020. 
VALDECI PEDRO GANGA 
Secretário Municipal de Cultura 
 

 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020  
AUXÍLIO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 

LEI ALDIR BLANC 
A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em decorrência do estado de 
calamidade pública, instaurado pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, faz saber ao público interessado a abertura de 
inscrições para o Edital Chamada Pública 02/2020 - Auxílio Para Apresentações Artísticas – Lei Aldir Blanc, 
em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464/2020 e pelo Decreto Municipal nº 18.698/2020, observando-se suas normas legais vigentes, 
regulamentares e pertinentes, além das condições expressas no conteúdo e anexos do presente Edital.  
DO OBJETO 
Art. 1º - O presente Edital tem a finalidade de selecionar 270 (duzentos e setenta) propostas visando ao Auxílio 
Para Apresentações Artísticas em São José do Rio Preto e/ou seus distritos, para recebimento de auxílio, em 
cumprimento à Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 

 
DOS VALORES 
Art. 2º - O valor total para Auxílio Para Apresentações Artísticas será de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), 
conforme tabela abaixo: 

MÓDULO QUANTIDADE DE 
PROPOSTAS 

VALOR 
(cada) 

A 
Proposta com 01 (um) integrante 

200 R$ 2.500,00 

B 
Proposta com 02 (dois) a 04 (quatro) integrantes 

50 R$ 6.000,00 

C 
Proposta com 05 (cinco) ou mais integrantes 

20 R$ 10.000,00 

Art. 3º - O valor para cada proposta de apresentação artística será pago em parcela única. 
DAS TERMINOLOGIAS 
Art. 4º - Fica assim definida a terminologia, a fim de dirimir dúvidas deste Edital: Trabalhador(a) do setor cultu-
ral: Pessoa residente ou domiciliada profissionalmente em São José do Rio Preto/SP e/ou seus distritos, que par-
ticipa da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no Artigo 6º da Lei 14.017/2020, , incluí-
dos Arte Educadores, Artesãos, Artista Gráfico, Artistas Plásticos, Atores/Atrizes, Bonequeiros, Bordadeiras, Brin-
cantes, Cantores, Capoeiristas, Caracterizador, Cartunista, Cenógrafo, Cenotécnicos, Cineastas, Cinegrafistas , 
Cineclubistas, Compositores, Contadores de histórias, Costureiras para produções artísticas, Customizadores, 
Dançarinos, Desenhistas, Designers, Direção de Arte, Direção Teatral, Dramaturgos, Dubladores, Escritores, En-
cadernadores Artesanais, Equilibristas, Estampadores, Editores de Imagem e Som, Figurinistas, Foliões de Reis, 
Grafiteiros, Hip hops / Mc's, Iluminotécnicos, Ilustradores, Jongueiros, Luthiers, Locutores, Mágicos, Malabaristas, 
Maquiadores, Memorialistas, Mestres Sabedores, Montadores, Musicistas, Músicos, Operador de luz, Operador de 
som, Operador de vídeo, Peruqueiro, Palhaços, Poetas, Preparador Corporal, Preparador da voz. Produtores Cul-
turais, Quilombolas, Rendeiras, Romancista, Roteirista, Ritmistas, Radialistas, Sambistas de roda, Sonoplastas, 
Tatuadores, Técnico de Luz, Técnico de Som,        Técnico de Projeção, Transformista e Trapezista, que tiveram 
suas atividades interrompidas em virtude do isolamento físico decorrente da pandemia de Covid-19. 
 
DA CONTRAPARTIDA  
Art. 5º - Conforme definido pela Lei 14.017/2020, os beneficiários no Inciso III, apresentarão ação artística, 
descrita a seguir: 

a) realização de ação artística, com duração mínima de 30 minutos, de forma gratuita, em cooperação e 
planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura; 

b) a realização deverá ocorrer em até 120 dias após o recebimento do auxílio; 
c) deverá ser realizada preferencialmente por meio de ação em plataformas virtuais, podendo, também, ser 

de forma presencial, respeitados todos os protocolos oficiais da OMS, do Governo do Estado de SP, da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, objetivando a retomada econômica; 

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

 

 

Art. 6º - Poderão inscrever-se para este edital, como Pessoa Física, o próprio artista ou como Pessoa Jurídica, 
empresas com sede no Município que tenham em seu CNAE, descrição de atividades artísticas e culturais. 
Art. 7º - Cada proponente poderá inscrever e ser vencedor somente em 01 (uma) proposta nos editais referentes 
ao Inciso III, do artigo 2º, da Lei Aldir Blanc. 
Art. 8º - Cada artista poderá participar no máximo em 02 (duas) propostas selecionadas nos editais referentes ao 
Inciso III, do artigo 2º, da Lei Aldir Blanc. 
Art. 9º – A mesma proposta não poderá ser fragmentada, inscrita por diferentes proponentes. 
Art. 10 - Não poderão inscrever-se propostas que já recebam, direta ou indiretamente, outros recursos de editais 
ou convênios com o Município de São José do Rio Preto, seja do executivo, legislativo ou repasse de Instituições 
com processos de parceria com a Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto; 
Art. 11 - Fica expressamente proibida a inscrição de servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública 
Municipal neste processo de seleção, bem como servidor público ou em cargo administrativo vinculado ou lotado 
na Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto e seus respectivos cônjuges, companheiros, 
ascendentes ou descendentes. 
Art. 12 - Para as Sociedades Cooperativas, que estejam em dia com a legislação vigente, valem as regras dos 
itens acima, podendo inscrever 01 (uma) proposta por cooperado, indicando, no ato da inscrição, um gestor 
responsável pelo cooperado. 
Art. 13 - Para inscrever a proposta, o proponente terá que comprovar residência ou domicílio profissional no 
Município há pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição. 
Art. 14 - Comprovar a cessão dos direitos autorais e direito de imagens quando for o caso, em consonância com a 
Lei Federal nº 9610/1998 (Lei de Direitos autorais). 
DA INSCRIÇÃO 
Art. 15 - As inscrições estarão abertas no período de 02/10/2020 até às 17h do dia 22/10/2020, não prorrogáveis. 
Art. 16 - As inscrições poderão ser realizadas no formato on line por meio do portal 
www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc, ou presencialmente, para aquelas pessoas que não possuem acesso à 
internet, na Secretaria Municipal de Cultura, à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01 – 4º andar – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária 
estabelecidos pela OMS – Organização Mundial da Saúde.. 
Art. 17 - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por inscrições não finalizadas em razão de 
problemas particulares dos proponentes e/ou de congestionamento do servidor web.        
DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 18 - Para efetivar a inscrição deverá ser preenchido o formulário on line e anexados os 
 documentos solicitados. 
§ 1º - para Pessoa Física: 

a) RG do proponente; 
b) CPF do proponente; 
c) Comprovantes de endereço que confirmem residência em São José do Rio Preto/SP ou atestado de 

domicílio profissional há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos 
atrás); 

§ 2º - para Pessoa Jurídica: 
a) Cartão do CNPJ; 
b) RG do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
c) CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
d) Comprovantes de endereço do responsável titular da empresa, que confirmem residência ou domicílio 

profissional em São José do Rio Preto/SP há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de 
dois ou mais anos atrás); 

§ 3º - Os proponentes selecionados, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, deverão apresentar, posteriormente, para 
recebimento do auxílio: 

a) Termo de Recebimento de Auxílio; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida. 

DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO 
Art. 19 - A inscrição será indeferida quando: 

a) Não se tratar de proposta essencialmente voltada à modalidade fim deste Edital; 
b) Não contemplar as condições de habilitação; 
c) A documentação solicitada estiver incompleta; 

DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
Art. 20 – Caso haja necessidade de seleção entre os inscritos, o processo de análise, classificação e seleção será 
desempenhado pelo Comitê de Execução e Fiscalização da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 
Art. 21- A avaliação e seleção obedecerão aos seguintes critérios técnicos e objetivos: 

I. Prioridade 1  
Trabalha exclusivamente com arte e cultura: 

 

 

Sim – 3 pontos; 
Não – 0 ponto. 

 
II. Prioridade 2  

Situação socioeconômica do proponente (a/6b=c): 
a – total da renda familiar dos últimos 6 meses (somatória das rendas individuais dos moradores da 
mesma residência): 
b - quantidade de pessoas que moram na mesma residência, atualmente; 
c - até 1,5 salário mínimo = 7 pontos; 

de 1,51 a 3 salários mínimos = 5 pontos ;  
acima de 3 salários mínimos = 3 pontos. 

III. Prioridade 3  
Dependentes menores de idade do proponente: 
1 dependente menor de idade = 1 ponto;   
2 dependentes menores de idade = 2 pontos;   
3 ou mais dependentes menores de idade = 3 pontos.   

IV. Prioridade 4  
Existência de integrantes de populações prioritárias no projeto: 
(integrantes idosos e integrantes com deficiência) 
não = 0 pontos; 
sim = 3 pontos. 

Parágrafo Único - Caso haja empate nas pontuações totalizadoras dos projetos, o desempate dar-se-á por meio 
de segunda avaliação das pontuações dos itens prioritários descritos acima, levando-se em consideração a maior 
pontuação obtida na ordem de prioridade. Persistindo o empate, aplicar-se-á o critério do item descrito abaixo: 

I. Prioridade 5  
Tempo de trabalho e/ou atuação do proponente no setor cultural/artístico . 

Art. 22 - O resultado com a lista dos proponentes selecionados será publicado no Diário Oficial do Município, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal, além de outros meios disponíveis. 
DAS FASES 
Art. 23 - O presente Edital compreenderá as seguintes fases: 

a) Inscrição: fase de recebimento das propostas; 
b) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital, de caráter eliminatório; 
c) Classificação: análise e seleção das propostas inscritas, às quais serão submetidos somente os 

candidatos habilitados na fase anterior, realizada pelo Comitê; 
d) Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo 

Edital; 
e) Homologação: resultado final do Edital, onde são publicados os candidatos selecionados para 

recebimento do auxílio; 
f) Pagamento do auxílio; 
g) Execução da contrapartida; 
h) Prestação de Contas. 

DOS RECURSOS 
Art. 24 - Será amplamente assegurado o direito de recurso com caráter técnico/documental do resultado da 
seleção, que deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis após a publicação das propostas selecionadas. 
Art. 25 - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, por meio do endereço 
eletrônico cultura@riopreto.sp.gov.br; 
Art. 26 - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 03 (três) dias para avaliação dos recursos, após o 
qual, apresentará relatório comunicando se acata o recurso apresentado, no todo, em parte ou ainda, se mantém 
a decisão tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar esclarecimentos ao proponente, a fim de dirimir 
dúvidas e embasar a avaliação. 
DA HOMOLOGAÇÃO 
Art. 27 - Decorridos todos os prazos e cumpridos todas as etapas previstas, o Secretário Municipal de Cultura 
homologará o resultado final da seleção e publicará no Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura 
Municipal. 
DO PAGAMENTO 
Art. 28 - Os proponentes selecionados serão convocados, por meio do Diário Oficial do Município de São José do 
Rio Preto/SP, para assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de Compromisso de Contrapartida,  
Parágrafo Único – O pagamento será realizado mediante transferência bancária para a conta em nome do 
proponente. 
DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

 

 

 
Art. 29 - O auxílio previsto neste Edital está vinculado à realização da proposta descrita na no ato da inscrição e 
deverá ser realizada em sua totalidade dentro do prazo e critérios estipulados no Artigo 29 do Decreto Municipal 
18.698/2020, seguindo o conteúdo apresentado na inscrição, incluindo neste prazo, a prestação de contas. 
Art. 30 - A confirmação de realização, antes do término do prazo estipulado, deverá ser comunicada de maneira 
oficial à Secretaria de Cultura e definirá também a entrega da prestação de contas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
Art. 31 - É responsabilidade do proponente a divulgação das ações referentes ao auxílio deste Edital, devendo 
constar em todo material o brasão do município de São José do Rio Preto e as logomarcas oficiais do Governo 
Federal, com os nomes do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura e, quando possível, com a 
seguinte frase: Realizado com recursos do auxílio emergencial – Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc. 
Art. 32 - É obrigatório ao proponente, apresentar à Secretaria de Cultura todo material de divulgação para 
aprovação da aplicação das logomarcas oficiais, antes de sua veiculação. 
Art. 33 - Fornecer, sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura, informações e documentos 
referentes à realização da proposta, inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento das atividades 
propostas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
Art. 34 - Transferir os recursos financeiros ao proponente, consignados neste Edital, conforme previsto no Art. 2º 
do presente Edital; 
Art. 35 - Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento da ação assumida pelo proponente, que inclui, a 
prestação de contas; 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Art. 36 - Deverá o proponente, conforme exigência da Lei Aldir Blanc, apresentar Relatório Final de Atividades em 
até 120 dias após o recebimento do auxílio, para apreciação e aprovação, em conformidade com o disposto 
abaixo: 

a) Termo de Recebimento do Auxílio Emergencial; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida; 
c) Comprovação de realização da ação artística apresentada na inscrição, contendo materiais de 

divulgação, clipping de imprensa, atestados de realização, quantidade de artistas participantes 
nas ações e quantidade de público atingido.  

Art. 37 - Na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se feita em desacordo com as normas descritas na 
Regulamentação Municipal, o Relatório Final de Atividades poderá ser rejeitado a critério da Secretaria Municipal 
de Cultura e/ou do Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc; 
Art. 38 - Todos os documentos deverão ser assinados pelo proponente, Pessoa Física ou pelo representante legal 
da Pessoa Jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser submetidas à prévia e expressa autorização da 
Administração Municipal; 
Art. 39 - Não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da entrega do Relatório Final de 
Atividades, salvo por solicitação da Administração Municipal;  
Art. 40 - Em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, originais e seus anexos, bem como quaisquer 
outros materiais ou documentos protocolados, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura decidir sobre a 
destinação final do material, devendo o proponente guardar cópias dos documentos necessários ao seu uso e de 
toda a documentação comprobatória até a aprovação da Prestação de Contas pelo Governo Federal. 
DA CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA  
Art. 41 - O proponente será declarado inadimplente quando: 

d) utilizar os recursos em finalidade diversa do aprovado; 
e) não apresentar, no prazo exigido, o Relatório Final de Atividades e a devida comprovação de 

realização da ação artística; 
f) não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo hábil, quando solicitada; 
g) não concluir a ação artística descrita na inscrição e aprovada; 
h) não divulgar corretamente que recebeu recursos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 42 - O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste Edital. 
Art. 43 - A Prefeitura Municipal e o Governo Federal poderão usar em todo ou em parte, nos meios que lhe 
convier, o material enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação e 
publicidade. 
Art. 44 - O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, das contratações 
efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade intelectual, devendo, 
obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações pertinentes. 
Art. 45 - Constatações, mesmo posteriores à assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de 
Compromisso de Contrapartida, de informações inverídicas ou ilisuras do proponente, autoriza a Secretaria 
Municipal de Cultura a anular o auxílio e exigir a devolução de valores por ventura transferidos ao proponente, na 
forma da Lei. 

 

 

Art. 46 - Outros esclarecimentos que o proponente julgar não contemplados neste Edital, poderão ser obtidos na 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Art. 47 - Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
 
 
São José do Rio Preto, 29 de setembro de 2020. 
VALDECI PEDRO GANGA 
Secretário Municipal de Cultura 
 

 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2020  
AUXÍLIO PARA AÇÕES FORMATIVAS 

LEI ALDIR BLANC 
A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em decorrência do estado de 
calamidade pública, instaurado pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, faz saber ao público interessado a abertura de 
inscrições para o Edital Chamada Pública nº 03/2020 - Auxílio Para Ações Formativas – Lei Aldir Blanc, em 
atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e 
pelo Decreto Municipal nº 18.698/2020, observando-se suas normas legais vigentes, regulamentares e 
pertinentes, além das condições expressas no conteúdo e anexos do presente Edital.  
DO OBJETO 
Art. 1º - O presente Edital tem a finalidade de selecionar 190 (Cento e noventa) propostas visando ao Auxílio 
Para Ações Formativas em São José do Rio Preto e/ou seus distritos, para recebimento de auxílio, em 
cumprimento à Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 
DOS VALORES 
Art. 2º - O valor total de Auxílio Para Ações Formativas será de R$ 615.000,00 (Seiscentos e quinze mil reais), 
conforme tabela abaixo: 

MÓDULO QUANTIDADE DE 
PROPOSTAS 

VALOR 
(cada) 

A 
Proposta com 01 (um) integrante 

150 R$ 2.500,00 

B 
Proposta com 02 (dois) ou mais integrantes 

40 R$ 6.000,00 

Art. 3º - O valor para cada proposta de ação formativa será pago em parcela única. 
§ 1º – Do total selecionado, 70% (setenta por cento) deverá ser de propostas de técnicos dos diversos segmentos 
artísticos/culturais. 
§ 2º – Para cumprimento do parágrafo anterior, entende-se como técnico, os profissionais como Caracterizador, 
Cenógrafo, Cenotécnicos, Cinegrafistas , Costureiras para produções artísticas, Customizadores, Desenhistas, 
Direção de Arte, Encadernadores Artesanais, Estampadores, Editores de Imagem e Som, Figurinistas, 
Iluminotécnicos, Luthiers, Maquiadores, Montadores, Operador de luz, Operador de som, Operador de vídeo, 
Peruqueiro, Preparador Corporal, Preparador da voz. Produtores Culturais, Roteirista, Sonoplastas, Técnico de 
Luz, Técnico de Som e Técnico de Projeção. 
DAS TERMINOLOGIAS 
Art. 4º - Ficam assim definidas as terminologias, a fim de dirimir dúvidas deste Edital:  
§ 1º - Ação Formativa: Ação que tem o objetivo de repassar conhecimentos e/ou técnicas específicas, ou discor-
rer sobre determinado tema relacionado ao setor cultural, por meio de oficina, curso, workshop, palestra, seminá-
rio, demonstração prática, ateliê de criação ou aula prática. 
§ 2º - Trabalhador(a) do setor cultural: Pessoa residente ou domiciliada profissionalmente em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos, que participa da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no 
Artigo 6º da Lei 14.017/2020, , incluídos Arte Educadores, Artesãos, Artista Gráfico, Artistas Plásticos, Ato-
res/Atrizes, Bonequeiros, Bordadeiras, Brincantes, Cantores, Capoeiristas, Caracterizador, Cartunista, Cenógrafo, 
Cenotécnicos, Cineastas, Cinegrafistas , Cineclubistas, Compositores, Contadores de histórias, Costureiras para 
produções artísticas, Customizadores, Dançarinos, Desenhistas, Designers, Direção de Arte, Direção Teatral, 
Dramaturgos, Dubladores, Escritores, Encadernadores Artesanais, Equilibristas, Estampadores, Editores de Ima-
gem e Som, Figurinistas, Foliões de Reis, Grafiteiros, Hip hops / Mc's, Iluminotécnicos, Ilustradores, Jongueiros, 
Luthiers, Locutores, Mágicos, Malabaristas, Maquiadores, Memorialistas, Mestres Sabedores, Montadores, Musi-
cistas, Músicos, Operador de luz, Operador de som, Operador de vídeo, Peruqueiro, Palhaços, Poetas, Prepara-
dor Corporal, Preparador da voz. Produtores Culturais, Quilombolas, Rendeiras, Romancista, Roteirista, Ritmistas, 
Radialistas, Sambistas de roda, Sonoplastas, Tatuadores, Técnico de Luz, Técnico de Som,        Técnico de Pro-
jeção, Transformista e Trapezista, que tiveram suas atividades interrompidas em virtude do isolamento físico de-
corrente da pandemia de Covid-19. 
DA CONTRAPARTIDA  
Art. 5º - Conforme definido pela Lei 14.017/2020, os beneficiários no Inciso III, apresentarão ação formativa, 
descrita a seguir: 

a) realização de ação formativa, com duração mínima de 30 minutos, de forma gratuita, em cooperação e 
planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura; 

b) a realização deverá ocorrer em até 120 dias após o recebimento do auxílio; 
c) deverá ser realizada preferencialmente por meio de ação em plataformas virtuais, podendo, também, ser 

de forma presencial, respeitados todos os protocolos oficiais da OMS, do Governo do Estado de SP, da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, objetivando a retomada econômica; 

 

 

 

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
Art. 6º - Poderão inscrever-se para este edital, como Pessoa Física, o próprio artista / técnico ou como Pessoa 
Jurídica, empresas com sede no Município que tenham em seu CNAE, descrição de atividades artísticas e 
culturais. 
Art. 7º - Cada proponente poderá inscrever e ser vencedor somente em 01 (uma) proposta nos editais referentes 
ao Inciso III, do artigo 2º, da Lei Aldir Blanc; 
Art. 8º - Cada artista / técnico poderá participar no máximo em 02 (duas) propostas selecionadas nos editais 
referentes ao Inciso III, do artigo 2º, da Lei Aldir Blanc; 
Art. 9º – A mesma proposta não poderá ser fragmentada, inscrita por diferentes proponentes. 
Art. 10 - Não poderão inscrever-se propostas que já recebam, direta ou indiretamente, outros recursos de editais 
ou convênios com o Município de São José do Rio Preto, seja do executivo, legislativo ou repasse de Instituições 
com processos de parceria com a Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto; 
Art. 11 - Fica expressamente proibida a inscrição de servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública 
Municipal neste processo de seleção, bem como servidor público ou em cargo administrativo vinculado ou lotado 
na Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto e seus respectivos cônjuges, companheiros, 
ascendentes ou descendentes. 
Art. 12 - Para as Sociedades Cooperativas, que estejam em dia com a legislação vigente, valem as regras dos 
itens acima, podendo inscrever 01 (uma) proposta por cooperado, indicando, no ato da inscrição, um gestor 
responsável pelo cooperado. 
Art. 13 - Para inscrever a proposta, o proponente terá que comprovar residência ou domicílio profissional no 
Município há pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição. 
Art. 14 - Comprovar a cessão dos direitos autorais e direito de imagens quando for o caso, em consonância com a 
Lei Federal nº 9610/1998 (Lei de Direitos autorais). 
 
DA INSCRIÇÃO 
Art. 15 - As inscrições estarão abertas no período de 02/10/2020 até às 17h do dia 22/10/2020, não prorrogáveis. 
Art. 16 - As inscrições poderão ser realizadas no formato on line por meio do portal 
www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc, ou presencialmente, para aquelas pessoas que não possuem acesso à 
internet, na Secretaria Municipal de Cultura, à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01 – 4º andar – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, 
estabelecidos pela OMS – Organização Mundial da Saúde.. 
Art. 17 - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por inscrições não finalizadas em razão de 
problemas particulares dos proponentes e/ou de congestionamento do servidor web.        
DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 18 - Para efetivar a inscrição deverá ser preenchido o formulário on line e anexados os 
 documentos solicitados. 
§ 1º - para Pessoa Física: 

a) RG do proponente; 
b) CPF do proponente; 
c) Comprovantes de endereço que confirmem residência em São José do Rio Preto/SP ou atestado de 

domicílio profissional há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos 
atrás); 

§ 2º - para Pessoa Jurídica: 
a) Cartão do CNPJ; 
b) RG do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
c) CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
d) Comprovantes de endereço do responsável titular da empresa, que confirmem residência ou domicílio 

profissional em São José do Rio Preto/SP há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de 
dois ou mais anos atrás); 

§ 3º - Os proponentes selecionados, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, deverão apresentar, posteriormente, para 
recebimento do auxílio: 

a) Termo de Recebimento de Auxílio; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida. 

DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO 
Art. 19 - A inscrição será indeferida quando: 

a) Não se tratar de proposta essencialmente voltada à modalidade fim deste Edital; 
b) Não contemplar as condições de habilitação; 
c) A documentação solicitada estiver incompleta; 

DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
Art. 20 – Caso haja necessidade de seleção entre os inscritos, o processo de análise, classificação e seleção será 
desempenhado pelo Comitê de Execução e Fiscalização da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 
Art. 21- A avaliação e seleção obedecerão aos seguintes critérios técnicos e objetivos: 

I. Prioridade 1  
Trabalha exclusivamente com arte e cultura: 
Sim – 3 pontos; 
Não – 0 ponto. 
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II. Prioridade 2  

Situação socioeconômica do proponente (a/6b=c): 
a – total da renda familiar dos últimos 6 meses (somatória das rendas individuais dos moradores da 
mesma residência): 
b - quantidade de pessoas que moram na mesma residência, atualmente; 
c - até 1,5 salário mínimo = 7 pontos; 

de 1,51 a 3 salários mínimos = 5 pontos ;  
acima de 3 salários mínimos = 3 pontos. 

III. Prioridade 3  
Dependentes menores de idade do proponente: 
1 dependente menor de idade = 1 ponto;   
2 dependentes menores de idade = 2 pontos;   
3 ou mais dependentes menores de idade = 3 pontos.   

IV. Prioridade 4  
Existência de integrantes de populações prioritárias no projeto: 
(integrantes idosos e integrantes com deficiência) 
não = 0 pontos; 
sim = 3 pontos. 

Parágrafo Único - Caso haja empate nas pontuações totalizadoras dos projetos, o desempate dar-se-á por meio 
de segunda avaliação das pontuações dos itens prioritários descritos acima, levando-se em consideração a maior 
pontuação obtida na ordem de prioridade. Persistindo o empate, aplicar-se-á o critério do item descrito abaixo: 

I. Prioridade 5  
Tempo de trabalho e/ou atuação do proponente no setor cultural/artístico . 

Art. 22 - O resultado com a lista dos proponentes selecionados será publicado no Diário Oficial do Município, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal, além de outros meios disponíveis. 
DAS FASES 
Art. 23 - O presente Edital compreenderá as seguintes fases: 

a) Inscrição: fase de recebimento das propostas; 
b) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital, de caráter eliminatório; 
c) Classificação: análise e seleção das propostas inscritas, às quais serão submetidos somente os 

candidatos habilitados na fase anterior, realizada pelo Comitê; 
d) Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo 

Edital; 
e) Homologação: resultado final do Edital, onde são publicados os candidatos selecionados para 

recebimento do auxílio; 
f) Pagamento do auxílio; 
g) Execução da contrapartida; 
h) Prestação de Contas. 

 
DOS RECURSOS 
Art. 24 - Será amplamente assegurado o direito de recurso com caráter técnico/documental do resultado da 
seleção, que deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis após a publicação das propostas selecionadas. 
Art. 25 - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, por meio do endereço 
eletrônico cultura@riopreto.sp.gov.br; 
Art. 26 - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 03 (três) dias para avaliação dos recursos, após o 
qual, apresentará relatório comunicando se acata o recurso apresentado, no todo, em parte ou ainda, se mantém 
a decisão tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar esclarecimentos ao proponente, a fim de dirimir 
dúvidas e embasar a avaliação. 
DA HOMOLOGAÇÃO 
Art. 27 - Decorridos todos os prazos e cumpridos todas as etapas previstas, o Secretário Municipal de Cultura 
homologará o resultado final da seleção e publicará no Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura 
Municipal. 
DO PAGAMENTO 
Art. 28 - Os proponentes selecionados serão convocados, por meio do Diário Oficial do Município de São José do 
Rio Preto/SP, para assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de Compromisso de Contrapartida,  
Parágrafo Único – O pagamento será realizado mediante transferência bancária para a conta em nome do 
proponente. 
DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 
Art. 29 - O auxílio previsto neste Edital está vinculado à realização da proposta descrita na no ato da inscrição e 
deverá ser realizada em sua totalidade dentro do prazo e critérios estipulados no Artigo 29 do Decreto Municipal 
18.698/2020, seguindo o conteúdo apresentado na inscrição, incluindo neste prazo, a prestação de contas. 
Art. 30 - A confirmação de realização, antes do término do prazo estipulado, deverá ser comunicada de maneira 
oficial à Secretaria de Cultura e definirá também a entrega da prestação de contas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

 

 

Art. 31 - É responsabilidade do proponente a divulgação das ações referentes ao auxílio deste Edital, devendo 
constar em todo material o brasão do município de São José do Rio Preto e as logomarcas oficiais do Governo 
Federal, com os nomes do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura e, quando possível, com a 
seguinte frase: Realizado com recursos do auxílio emergencial – Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc. 
Art. 32 - É obrigatório ao proponente, apresentar à Secretaria de Cultura todo material de divulgação para 
aprovação da aplicação das logomarcas oficiais, antes de sua veiculação. 
Art. 33 - Fornecer, sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura, informações e documentos 
referentes à realização da proposta, inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento das atividades 
propostas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
Art. 34 - Transferir os recursos financeiros ao proponente, consignados neste Edital, conforme previsto no Art. 2º 
do presente Edital; 
Art. 35 - Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento da ação assumida pelo proponente, que inclui, a 
prestação de contas; 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Art. 36 - Deverá o proponente, conforme exigência da Lei Aldir Blanc, apresentar Relatório Final de Atividades em 
até 120 dias após o recebimento do auxílio, para apreciação e aprovação, em conformidade com o disposto 
abaixo: 

a) Termo de Recebimento do Auxílio Emergencial; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida; 
c) Comprovação de realização da ação formativa apresentada na inscrição, contendo materiais de 

divulgação, clipping de imprensa, atestados de realização, quantidade de artistas participantes 
nas ações e quantidade de público atingido.  

Art. 37 - Na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se feita em desacordo com as normas descritas na 
Regulamentação Municipal, o Relatório Final de Atividades poderá ser rejeitado a critério da Secretaria Municipal 
de Cultura e/ou do Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc; 
Art. 38 - Todos os documentos deverão ser assinados pelo proponente, Pessoa Física ou pelo representante legal 
da Pessoa Jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser submetidas à prévia e expressa autorização da 
Administração Municipal; 
Art. 39 - Não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da entrega do Relatório Final de 
Atividades, salvo por solicitação da Administração Municipal;  
Art. 40 - Em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, originais e seus anexos, bem como quaisquer 
outros materiais ou documentos protocolados, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura decidir sobre a 
destinação final do material, devendo o proponente guardar cópias dos documentos necessários ao seu uso e de 
toda a documentação comprobatória até a aprovação da Prestação de Contas pelo Governo Federal. 
DA CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA  
Art. 41 - O proponente será declarado inadimplente quando: 

d) utilizar os recursos em finalidade diversa do aprovado; 
e) não apresentar, no prazo exigido, o Relatório Final de Atividades e a devida comprovação de 

realização da ação formativa; 
f) não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo hábil, quando solicitada; 
g) não concluir a ação formativa descrita na inscrição e aprovada; 
h) não divulgar corretamente que recebeu recursos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. 

  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 42 - O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste Edital. 
Art. 43 - A Prefeitura Municipal e o Governo Federal poderão usar em todo ou em parte, nos meios que lhe 
convier, o material enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação e 
publicidade. 
Art. 44 - O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, das contratações 
efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade intelectual, devendo, 
obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações pertinentes. 
Art. 45 - Constatações, mesmo posteriores à assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de 
Compromisso de Contrapartida, de informações inverídicas ou ilisuras do proponente, autoriza a Secretaria 
Municipal de Cultura a anular o auxílio e exigir a devolução de valores por ventura transferidos ao proponente, na 
forma da Lei. 
Art. 46 - Outros esclarecimentos que o proponente julgar não contemplados neste Edital, poderão ser obtidos na 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Art. 47 - Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
São José do Rio Preto, 01 de outubro de 2020. 
VALDECI PEDRO GANGA 
Secretário Municipal de Cultura 
 

 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2020  
AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS 

LEI ALDIR BLANC 
A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em decorrência do estado de 
calamidade pública, instaurado pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, faz saber ao público interessado a abertura de 
inscrições para o Edital Chamada Pública nº 04/2020 - Auxílio Para Aquisição de Bens Culturais – Lei Aldir 
Blanc, em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464/2020 e pelo Decreto Municipal nº 18.698/2020, observando-se suas normas legais vigentes, regulamentares e 
pertinentes, além das condições expressas no conteúdo e anexos do presente Edital.  
DO OBJETO 
Art. 1º - O presente Edital tem a finalidade de selecionar 83 (Oitenta e três) propostas visando ao Auxílio Para 
Aquisição de Bens Culturais em São José do Rio Preto e/ou seus distritos, para recebimento de auxílio, em 
cumprimento à Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 
DOS VALORES 
Art. 2º - O valor total de Auxílio Para Aquisição de Bens Culturais será de R$ 373.000,00 (Trezentos e setenta e 
três mil reais), conforme tabela abaixo: 

MÓDULO QUANTIDADE DE 
PROPOSTAS 

VALOR 
(cada) 

A 
Aquisição de bens culturais para o desenvolvimento do trabalho do 

artista/técnico 

50 R$ 3.500,00 

B 
Aquisição de bens culturais para disponibilização à comunidade 

33 R$ 6.000,00 

Art. 3º - O valor para cada proposta de aquisição de bens culturais será pago em parcela única. 
DAS TERMINOLOGIAS 
Art. 4º - Ficam assim definidas as terminologias, a fim de dirimir dúvidas deste Edital:  
§ 1º - Bens Culturais: Para os efeitos da Lei Aldir Blanc, aquisição de bens culturais relacionados à cadeia produtiva 
poderão ser: 
 

I. Módulo A: Para continuidade e desenvolvimento individual do trabalho do artista/técnico: 
a) Equipamentos necessários à produção de conteúdo técnico/artístico individual; 
b) Figurinos e adereços. 
c) Instrumentos musicais; 
d) Maquiagem artística; 
e) Sapatilha e acessórios para dança; 
f) Tecidos, tintas, pincéis, telas e outros insumos para artes plásticas e/ou artesanato; 

II. Módulo B: Para disponibilização à comunidade: 
a) Esculturas para espaços públicos abertos; 
b) Ingressos de espetáculos de dança, música e teatro; 
c) Livros para bibliotecas comunitárias; 
d) Murais artísticos para espaços públicos abertos; 
e) Painéis de graffiti para espaços públicos abertos. 

§ 2º - Trabalhador(a) do setor cultural: Pessoa residente ou domiciliada profissionalmente em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos, que participa da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no Artigo 
6º da Lei 14.017/2020, , incluídos Arte Educadores, Artesãos, Artista Gráfico, Artistas Plásticos, Atores/Atrizes, Bone-
queiros, Bordadeiras, Brincantes, Cantores, Capoeiristas, Caracterizador, Cartunista, Cenógrafo, Cenotécnicos, Ci-
neastas, Cinegrafistas , Cineclubistas, Compositores, Contadores de histórias, Costureiras para produções artísticas, 
Customizadores, Dançarinos, Desenhistas, Designers, Direção de Arte, Direção Teatral, Dramaturgos, Dubladores, 
Escritores, Encadernadores Artesanais, Equilibristas, Estampadores, Editores de Imagem e Som, Figurinistas, Foliões 
de Reis, Grafiteiros, Hip hops / Mc's, Iluminotécnicos, Ilustradores, Jongueiros, Luthiers, Locutores, Mágicos, Malaba-
ristas, Maquiadores, Memorialistas, Mestres Sabedores, Montadores, Musicistas, Músicos, Operador de luz, Opera-
dor de som, Operador de vídeo, Peruqueiro, Palhaços, Poetas, Preparador Corporal, Preparador da voz. Produtores 
Culturais, Quilombolas, Rendeiras, Romancista, Roteirista, Ritmistas, Radialistas, Sambistas de roda, Sonoplastas, 
Tatuadores, Técnico de Luz, Técnico de Som,        Técnico de Projeção, Transformista e Trapezista, que tiveram suas 
atividades interrompidas em virtude do isolamento físico decorrente da pandemia de Covid-19. 
DA CONTRAPARTIDA  
Art. 5º - Os beneficiários no Inciso III da Lei Aldir Blanc, na modalidade Auxílio para Aquisição de Bens Culturais, 
realizarão ações de contrapartidas, descritas a seguir: 

I. Para beneficiados no Módulo A: 

 

 

a) realização de ação artística ou ação formativa, de forma gratuita, com duração mínima de 30 minutos, 
em cooperação e planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura; 

b) a realização deverá ocorrer em até 120 dias após o recebimento do auxílio; 
c) deverá ser realizada preferencialmente por meio de ação em plataformas virtuais, podendo, também, 

ser de forma presencial, respeitados todos os protocolos oficiais da OMS, do Governo do Estado de 
SP, da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, objetivando a retomada econômica. 

II. Para beneficiados no Módulo B: 
a) realização na íntegra, do bem descrito na ficha de inscrição; 
b) a realização deverá ocorrer em até 120 dias após o recebimento do auxílio; 
c) deverá ser realizado de forma presencial, respeitados todos os protocolos oficiais da OMS, do 

Governo do Estado de SP, da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, objetivando a retomada 
econômica. 

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
Art. 6º - Poderão inscrever-se para este edital, como Pessoa Física, o próprio artista / técnico ou como Pessoa 
Jurídica, empresas com sede no Município que tenham em seu CNAE, descrição de atividades artísticas e culturais. 
Art. 7º - Cada proponente poderá inscrever e ser vencedor somente em 01 (uma) proposta nos editais referentes ao 
Inciso III, do artigo 2º, da Lei Aldir Blanc. 
Art. 8º - Cada artista / técnico poderá participar no máximo em 02 (duas) propostas selecionadas nos editais 
referentes ao Inciso III, do artigo 2º, da Lei Aldir Blanc. 
Art. 9º – A mesma proposta não poderá ser fragmentada, inscrita por diferentes proponentes. 
Art. 10 - Não poderão inscrever-se propostas que já recebam, direta ou indiretamente, outros recursos de editais ou 
convênios com o Município de São José do Rio Preto, seja do executivo, legislativo ou repasse de Instituições com 
processos de parceria com a Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto; 
Art. 11 - Fica expressamente proibida a inscrição de servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública 
Municipal neste processo de seleção, bem como servidor público ou em cargo administrativo vinculado ou lotado na 
Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto e seus respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes 
ou descendentes. 
Art. 12 - Para as Sociedades Cooperativas, que estejam em dia com a legislação vigente, valem as regras dos itens 
acima, podendo inscrever 01 (uma) proposta por cooperado, indicando, no ato da inscrição, um gestor responsável 
pelo cooperado. 
Art. 13 - Para inscrever a proposta, o proponente terá que comprovar residência ou domicílio profissional no 
Município há pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição. 
Art. 14 - Comprovar a cessão dos direitos autorais e direito de imagens quando for o caso, em consonância com a 
Lei Federal nº 9610/1998 (Lei de Direitos autorais). 
DA INSCRIÇÃO 
Art. 15 - As inscrições estarão abertas no período de 02/10/2020 até às 17h do dia 22/10/2020, não prorrogáveis. 
Art. 16 - As inscrições poderão ser realizadas no formato on line por meio do portal 
www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc, ou presencialmente, para aquelas pessoas que não possuem acesso à internet, 
na Secretaria Municipal de Cultura, à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01 – 4º andar – Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, estabelecidos pela 
OMS – Organização Mundial da Saúde.. 
Art. 17 - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por inscrições não finalizadas em razão de 
problemas particulares dos proponentes e/ou de congestionamento do servidor web.        
DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 18 - Para efetivar a inscrição deverá ser preenchido o formulário on line e anexados os 
documentos solicitados. 
§ 1º - para Pessoa Física: 

a) RG do proponente – em jpeg ou pdf; 
b) CPF do proponente – em jpeg ou pdf; 
c) Comprovantes de endereço que confirmem residência em São José do Rio Preto/SP ou atestado de 

domicílio profissional há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos atrás) – 
em pdf; 

§ 2º - para Pessoa Jurídica: 
a) Cartão do CNPJ – em pdf; 
b) RG do(s) seu(s) representante(s) legal(is) – em jpeg ou pdf; 
c)   CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) – em jpeg ou pdf; 
d) Comprovantes de endereço do responsável titular da empresa, que confirmem residência ou domicílio 

profissional em São José do Rio Preto/SP há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de dois 
ou mais anos atrás) – em pdf; 

§ 3º - Os proponentes selecionados, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, deverão apresentar posteriormente, para 
recebimento do auxílio: 

a) Termo de Recebimento de Auxílio; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida. 

§ 4º - Na inscrição, o proponente deverá anexar documentação, em um único arquivo PDF, com descrição referente 
ao bem cultural, conforme relacionado  a seguir: 

 

 

I. Módulo A: 
a) 03 (três) diferentes orçamentos do bem a ser adquirido, nominal ao proponente, contendo 

CNPJ ou CPF dos fornecedores; 
b) descrição da atividade artística/cultural que realiza e a justificativa da necessidade do bem 

cultural a ser adquirido para a continuidade do trabalho. 
II. Módulo B: 

a) Esculturas para espaços públicos abertos, incluir as informações: 
a.1 – dimensão: largura, altura e profundidade; 
a.2 – tipo de material a ser utilizado; 
a.3 – tipo de afixação; 
a.4 – local a ser instalada; 
a.5 – carta de anuência do local a ser instalada; 
a.6 – lay-out do projeto da escultura; 
b) Ingressos de espetáculos de dança, música e teatro. 
b.1 – Título do espetáculo; 
b.2 – Ficha Técnica do espetáculo; 
b.3 – Sinopse do espetáculo; 
b.4 – Classificação indicativa; 
b.4 – Quantidade de ingressos para a apresentação; 
b.5 – Local da apresentação; 
b.6 – Carta de anuência do local. 
c) Livros para bibliotecas comunitárias; 
c.1 – Lista de títulos dos livros/autores; 
c.2 – Quantidade de cada título; 
c.3 – Plano de distribuição, indicando quantidade e bibliotecas que receberão; 
c.4 – Carta de anuência dos locais das bibliotecas que receberão os livros. 
d) Murais artísticos para espaços públicos abertos; 
d.1 - dimensão: largura e altura; 
d.2 - tipo de material a ser utilizado; 
d.3 - tipo de afixação; 
d.4 - local a ser instalado; 
d.5 - carta de anuência do local a ser instalado. 
d.6 - lay-out do projeto do mural; 
e) Painéis de graffiti para espaços públicos abertos. 
e.1 - dimensão: largura e altura; 
e.2 - tipo de material a ser utilizado; 
e.3 - tipo de afixação; 
e.4 - local a ser executado; 
e.5 - carta de anuência do local a ser executado; 
e.6 - lay-out do projeto do painel. 

§ 5º - Para os bens culturais esculturas, painéis e murais o proponente deverá providenciar e instalar placa 
de identificação nas dimensões 10cm x 20cm, em material impermeável, contendo as informações descritas 
no Artigo 31 deste Regulamento. 
§ 6º - Para os bens culturais esculturas, painéis e murais o proponente deverá providenciar o transporte e 
instalação do referido bem, sempre em conformidade com a legislação municipal, no que tange às regras de 
trânsito, mobilidade, meio ambiente e acessibilidade. 
§ 7º - Para os bens culturais livros e ingressos o proponente será o responsável pela organização, 
distribuição e infraestrutura necessária à execução total do bem, isentando a Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto de qualquer responsabilidade e custos quanto à realização. 

DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO 
Art. 19 - A inscrição será indeferida quando: 

a) Não se tratar de proposta essencialmente voltada à modalidade fim deste Edital; 
b) Não contemplar as condições de habilitação; 
c) A documentação solicitada estiver incompleta; 

DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
Art. 20 – Caso haja necessidade de seleção entre os inscritos, o processo de análise, classificação e seleção será 
desempenhado pelo Comitê de Execução e Fiscalização da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 
Art. 21- A avaliação e seleção obedecerão aos seguintes critérios técnicos e objetivos: 

I. Prioridade 1  
Trabalha exclusivamente com arte e cultura: 
Sim – 3 pontos; 
Não – 0 ponto. 

II. Prioridade 2  
Situação socioeconômica do proponente (a/6b=c): 
a – total da renda familiar dos últimos 6 meses (somatória das rendas individuais dos moradores da 
mesma residência): 

 

 

b - quantidade de pessoas que moram na mesma residência, atualmente; 
c - até 1,5 salário mínimo = 7 pontos; 

de 1,51 a 3 salários mínimos = 5 pontos ;  
acima de 3 salários mínimos = 3 pontos. 

III. Prioridade 3  
Dependentes menores de idade do proponente: 
1 dependente menor de idade = 1 ponto;   
2 dependentes menores de idade = 2 pontos;   
3 ou mais dependentes menores de idade = 3 pontos.   

IV. Prioridade 4  
Existência de integrantes de populações prioritárias no projeto: 
(integrantes idosos e integrantes com deficiência) 
não = 0 pontos; 
sim = 3 pontos. 

Parágrafo Único - Caso haja empate nas pontuações totalizadoras dos projetos, o desempate dar-se-á por meio de 
segunda avaliação das pontuações dos itens prioritários descritos acima, levando-se em consideração a maior 
pontuação obtida na ordem de prioridade. Persistindo o empate, aplicar-se-á o critério do item descrito abaixo: 

I. Prioridade 5  
Tempo de trabalho e/ou atuação do proponente no setor cultural/artístico . 

Art. 22 - O resultado com a lista dos proponentes selecionados será publicado no Diário Oficial do Município, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal, além de outros meios disponíveis. 
DAS FASES 
Art. 23 - O presente Edital compreenderá as seguintes fases: 

a) Inscrição: fase de recebimento das propostas; 
b) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital, de caráter eliminatório; 
c) Classificação: análise e seleção das propostas inscritas, às quais serão submetidos somente os 

candidatos habilitados na fase anterior, realizada pelo Comitê; 
d) Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo 

Edital; 
e) Homologação: resultado final do Edital, onde são publicados os candidatos selecionados para 

recebimento do auxílio; 
f) Pagamento do auxílio; 
g) Execução da contrapartida; 
h) Prestação de Contas. 

DOS RECURSOS 
Art. 24 - Será amplamente assegurado o direito de recurso com caráter técnico/documental do resultado da seleção, 
que deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis após a publicação das propostas selecionadas. 
Art. 25 - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, por meio do endereço eletrônico 
cultura@riopreto.sp.gov.br; 
Art. 26 - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 03 (três) dias para avaliação dos recursos, após o qual, 
apresentará relatório comunicando se acata o recurso apresentado, no todo, em parte ou ainda, se mantém a decisão 
tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar esclarecimentos ao proponente, a fim de dirimir dúvidas e embasar 
a avaliação. 
DA HOMOLOGAÇÃO 
Art. 27 - Decorridos todos os prazos e cumpridos todas as etapas previstas, o Secretário Municipal de Cultura 
homologará o resultado final da seleção e publicará no Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura 
Municipal. 
DO PAGAMENTO 
Art. 28 - Os proponentes selecionados serão convocados, por meio do Diário Oficial do Município de São José do Rio 
Preto/SP, para assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de Compromisso de Contrapartida,  
Parágrafo Único – O pagamento será realizado mediante transferência bancária para a conta em nome do 
proponente. 
DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 
Art. 29 - O auxílio previsto neste Edital está vinculado à realização da proposta descrita na no ato da inscrição e 
deverá ser realizada em sua totalidade dentro do prazo e critérios estipulados no Artigo 29 do Decreto Municipal 
18.698/2020, seguindo o conteúdo apresentado na inscrição, incluindo neste prazo, a prestação de contas. 
Art. 30 - A confirmação de realização, antes do término do prazo estipulado, deverá ser comunicada de maneira 
oficial à Secretaria de Cultura e definirá também a entrega da prestação de contas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
Art. 31 - É responsabilidade do proponente a divulgação das ações referentes ao auxílio deste Edital, devendo 
constar em todo material o brasão do município de São José do Rio Preto e as logomarcas oficiais do Governo 
Federal, com os nomes do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura e, quando possível, com a seguinte 
frase: Realizado com recursos do auxílio emergencial – Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc. 
Art. 32 - É obrigatório ao proponente, apresentar à Secretaria de Cultura todo material de divulgação para aprovação 
da aplicação das logomarcas oficiais, antes de sua veiculação. 

 

 

Art. 33 - Fornecer, sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura, informações e documentos referentes 
à realização da proposta, inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento das atividades propostas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
 
Art. 34 - Transferir os recursos financeiros ao proponente, consignados neste Edital, conforme previsto no Art. 2º do 
presente Edital; 
Art. 35 - Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento da ação assumida pelo proponente, que inclui, a 
prestação de contas; 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Art. 36 - Deverá o proponente, conforme exigência da Lei Aldir Blanc, apresentar Relatório Final de Atividades em até 
120 dias após o recebimento do auxílio, para apreciação e aprovação, em conformidade com o disposto abaixo: 

a) Termo de Recebimento do Auxílio Emergencial; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida; 
c) Comprovação de realização da proposta apresentada na inscrição, contendo fotos de comprovação, 

materiais de divulgação, clipping de imprensa, atestados de realização, quantidade de artistas 
participantes nas ações e quantidade de público atingido; 

d) Para os selecionados no Módulo A, apresentação de cópia da(s) nota(s) fiscal(is) do bem cultural 
adquirido. 

Art. 37 - Na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se feita em desacordo com as normas descritas na 
Regulamentação Municipal, o Relatório Final de Atividades poderá ser rejeitado a critério da Secretaria Municipal de 
Cultura e/ou do Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc; 
Art. 38 - Todos os documentos deverão ser assinados pelo proponente, Pessoa Física ou pelo representante legal da 
Pessoa Jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser submetidas à prévia e expressa autorização da 
Administração Municipal; 
Art. 39 - Não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da entrega do Relatório Final de 
Atividades, salvo por solicitação da Administração Municipal;  
Art. 40 - Em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, originais e seus anexos, bem como quaisquer outros 
materiais ou documentos protocolados, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura decidir sobre a destinação final do 
material, devendo o proponente guardar cópias dos documentos necessários ao seu uso e de toda a documentação 
comprobatória até a aprovação da Prestação de Contas pelo Governo Federal. 
 
DA CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA  
Art. 41 - O proponente será declarado inadimplente quando: 

e) utilizar os recursos em finalidade diversa do aprovado; 
f) não apresentar, no prazo exigido, o Relatório Final de Atividades e a devida comprovação de 

realização da ação formativa; 
g) não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo hábil, quando solicitada; 
h) não concluir a ação formativa descrita na inscrição e aprovada; 
i) não divulgar corretamente que recebeu recursos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 42 - O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste Edital. 
Art. 43 - A Prefeitura Municipal e o Governo Federal poderão usar em todo ou em parte, nos meios que lhe convier, o 
material enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação e publicidade. 
Art. 44 - O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, das contratações 
efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade intelectual, devendo, 
obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações pertinentes. 
Art. 45 - Constatações, mesmo posteriores à assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de 
Compromisso de Contrapartida, de informações inverídicas ou ilisuras do proponente, autoriza a Secretaria Municipal 
de Cultura a anular o auxílio e exigir a devolução de valores por ventura transferidos ao proponente, na forma da Lei. 
Art. 46 - Outros esclarecimentos que o proponente julgar não contemplados neste Edital, poderão ser obtidos na 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Art. 47 - Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
São José do Rio Preto, 01 de outubro de 2020. 
VALDECI PEDRO GANGA 
Secretário Municipal de Cultura 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. FAUSTINO GOMES MARTINS 86.498/0 2020-193839 
2. DARLOUT MARQUES DO VALE JUNIOR 30786483890 322.784/0 2020-201418 
3. ALESSANDRA CRISTINA DE FREITAS 16980495879 344.080/0 2020-202768 
4. RGF DESENVOLVIMENTO E NEGOCIOS LTDA 320.126/0 2020-205202 
5. SERGIO CESAR SERGIO 60.508/0 2020-205655 
6. BURIOLA & FERREIRA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 319.093/0 2020-206117 
7. MALTHON PHARMA DO BRASIL IND E DISTRIB DE MEDICAMENTOS 
LTDA 85.414/0 2020-206344 

8. ASTRON ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME 316.711/0 2020-207983 
9. ELIAS DA LUZ ALVES JUNIOR 39170236879 349.373/0 2020-215599 
10. MARLUX COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME 311.111/0 2020-179805 
11. ELISANDREA AGUIAR ME 144.047/0 2020-221743 
12. MARCEL PAUL FOSTER ESPOLIO 137.031/0 2020-216781 
13. PORCINI & PORCINI LTDA 83.248/0 2020-173046 
14. ALAN CARLOS ECHER 03763831193 354.440/0 2020-221915 
15. AGRO CAIXA COMÉRCIO E INDÚSTRIA METALURGICA EIRELI EPP 123.676/0 2020-221947 
16. MAURICIO ALESSANDRE DE SOUZA 19153690885 350.102/0 2020-222123 
17. PRISCILA CRUZ 12048691897 314.176/0 2020-222138 
18. ANGELICA DA SILVA MEIRA VIEIRA FERNANDES 29458607833 363.744/0 2020-222228 
19. PRISCILA CRISTINA SILVESTRE 34719991831 356.980/0 2020-222295 
20. RODRIGO DE SOUZA LIMA 30825452899 326.025/0 2020-222243 
21. WIREX COPPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE 
REFRIGERACAO LTDA 312.301/0 2020-187998 

22. LIVE OFFICE A MAIOR RECUPERADORA DE CREDITO DO BRASIL 
EIRELI 329.529/0 2020-179797 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 01 DE OUTUBRO DE 2020.    
  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 

Chefe - Departamento de Tributos Mobiliários 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - AUTÔNOMOS 

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

NOME IM PROTOCOLO 
1. VALERIA BARBEDO RIVELLI BENFATTI 3223490 41542021681 
2. GRAZIELA CRISTINA MACHADO MENON 3094950 41542021840 
3. LUCAS BERALDO 3666270 41542021956 
4. MARLENE DE BARROS 1172680 41542022033 
5. LUIS FERNANDO CLAROS 3688310 41542022053 
6. LUIZ FERNANDO NOSSA BERGAMASCO 3689070 41542022116 
7. EDGAR NECCHI CORREA 3676560 41542022343 
8. CRISTIANE DE MATTOS FOGOLIN ELIAS 3340580 41542022519 
9. LARISSA TINARELLI DO CARMO 3619510 41542022740 
10. MAURO ALVES DE LIMA 3128580 41542022769 
11. NATALIA CRISTINA ADRIANI 3621920 41542022889 
12. PAULO ADRIANO DE ALMEIDA 1252970 41542022908 
13. KLEBER NUNO DE SOUZA OLIVEIRA NETO 3550110 41542023097 
14. FERNANDA MARTINS DOS SANTOS 3736720 41542023315 
15. CARLA SOMAIO TEIXEIRA 3176470 41542023375 
16. EDILBERTO DE ARAUJO 1380410 41542023393 
17. IZABEL CRISTINA FERREIRA FONTES PIROZZI 1426760 41542023476 
18. CARLOS ROBERTO BARBOSA 1184790 41542023600 
19. MARCIA MENDONÇA DE CASTRO SILVA 3049610 41542023611 
20. ALANNA MUELAS PADILHAS 3741170 41542023892 
21. MIGUEL BATISTA NUNES 1256600 41542024050 
22. DIVALDO ANTONIO FONTES 880610 41542024084 
23. TEREZINHA TANAKA IASBECK GONÇALVES 3729240 41542024275 
24. ANA PAULA MARQUES DOS SANTOS 1276770 41542024314 
25. JOSE DONIZETI DA SILVA 3671940 41542021532  
26. JOSE ANTONIO FERREIRA BENITEZ 1407120 41542021210  
27. LEANDRO DE SOUZA ARAUJO 3684910 41542021829  
28. CAIO GUSTAVO BAZETTI 3737630 41542022424  
29. ALINE PIRES DE SOUZA 3591240 41542022993  
30. DIOGO DE FRAGA ROSA 3736040 41542023006  
31. TONI RICARDO DA SILVA AMARAL 3641030 41542023224  
32. CARLA SOMAIO TEIXEIRA 3176470 41542023375  
33. EDILBERTO DE ARAUJO 1380410 41542023393  
34. SANTOS DURAES FONSECA DA CRUZ 1261230 41542023739  
35. MAGALI APARECIDA CABRINI DA SILVA 3527430 41542015423  

  
São José do Rio Preto, 01 DE OUTUBRO DE 2020.  

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
 Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

       
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - EMPRESAS 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

   
                                                        NOME IM PROTOCOLO 

1. RA GELATOS LTDA ME 3265460 41542021554 
2. JULIO CESAR MOREIRA LIMA 40091684803 3677350 41542021567 
3. CAROLINA ANDREZA DOS SANTOS MENDOZA 3614280 41542021568 
4. VENTRAMELI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME 3360900 41542021593 
5. CAFE COM PÃO PADARIA RP LTDA ME 3364010 41542021604 
6. VALDOMIRO APARECIDO CANTILIO ME 1295410 41542021648 
7. ALAIDE CARINA AYRES MODAS ME 3056380 41542021630 
8. COMPLEXO EDUCACIONAL SPINOLA CASTRO LTDA ME 3542150 41542021664 
9. HONORIO BAZAN ME 1008930 41542021625 
10. JULIANA DE PAULA SUZIGAN 33845403870 3641750 41542021672 
11. COLLA E SILVA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA EPP 1350370 41542021667 
12. KATIA AUGUSTO DE ABREU 3603130 41542021727 
13. JOSIELE GOMES DE JESUS 39698426892 3149230 41542021738 
14. ALISARE EXPRESS SERVIÇOS EM BELEZA LTDA ME 3619370 41542021765 
15. EDUARDO APOLINARIO PROMOCAO DE VENDAS EIRELI ME 3246670 41542021769 
16. AP NEGOCIOS E PROMOCOES DE VENDAS EIRELI ME 3545090 41542021774 
17. ANA LUCIA DE SOUZA SILVA 12092560883 3424780 41542021851 
18. DANIELA AGRELI RIOS ODONTOLOGIA LTDA 3515090 41542021862 
19. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO NETO ME 1461130 41542021874 
20. M & L LAGE CONFECÇÕES LTDA ME 3187380 41542021907 
21. JOSE AUGUSTO VENERANDO AMARO ME 3133130 41542021930 
22. DAK PEÇAS E ACESSORIOS VEICULARES E ELETRO LTDA ME 3070410 41542021941 
23. F L S & SILVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME 3380200 41542021971 
24. J H TORRENTE INFORMAÇÕES CADASTRAIS ME 3119510 41542021973 
25. JUNIOR SECCO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME 3307050 41542021981 
26. NATALIA DE SOUZA MENDES CARNEIRO ME 3441430 41542022000 
27. BRANDT & VALENTE INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA 3583480 41542022015 

28. ANTONIO CICERO FERREIRA DE ARAUJO 44280203334 3432790 41542022048 
29. LEONARDO BERNAL MARTINS 46271602835 3702900 41542022063 
30. MILENE SANTOS SILVA PAVANETE 36867847854 3695910 41542022074 
31. MESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 3389790 41542022073 
32. BRUNA MARTIN DIAS TAVARES MARCONDES EPP 1178830 41542022078 
33. ROGERIO MARTINS BORGES 25598677881 3719640 41542022118 
34. SANTA CRUZ INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI ME 3337890 41542022208 
35. VERA LUCIA DEZORDI VESTUARIOS 3586600 41542022219 
36. JOSE ALOISIO DA SILVA 08070932899 3682800 41542022221 
37. FERNANDA DA SILVA REDIGOLO DE PAULO 29950710812 3663310 41542022239 
38. CÁSSIO ANTONIO ALVES 11437953859 3452380 41542022250 
39. MASTELARI & SILVEIRA LTDA EPP 419350 41542022278 
40. JP GONZALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3247330 41542022315 
41. PACHECO E ANCELMO LTDA EPP 1254680 41542022363 
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42. ANTONIO SERGIO FERREIRA 12179343833 3710540 41542022375 
43. L C PORTILHO CONFECÇÕES ME 3414310 41542021498 
44. LUCIARA BERGAMINI 32252974885 3604310 41542022443 
45. BERENICE & DANDREA ALIMENTOS LTDA ME 3361370 41542022449 
46. GISELA LUCAS DE ARAUJO LOPES 3055480 41542022467 
47. MARIO CUIN RIO PRETO ME 481020 41542022477 
48. JOAO AUGUSTINHO DA SILVA TRANSPORTES 3586730 41542022497 
49. RENATO A DA COSTA VIDRACARIA ME 3226690 41542022510 
50. GEORGIA SALES RODRIGUES 44224564823 3601630 41542022518 
51. SILVA & TEIXEIRA RIO PRETO LTDA ME 1459230 41542022530 
52. GENESEAS AQUACULTURA LTDA 3151590 41542022556 
53. FLAVIO L N GIAVAROTTI LTDA 3713640 41542022566 
54. ANDERSON ROBERTO GUIMARAES ME 3195110 41542022575 
55. VHMC COMERCIO DE AGUAS MINERAIS EIRELI ME 1366130 41542022573 
56. CAMILA CORREA CLARK 35034931826 3619130 41542022635 
57. VIVIANE THAIS PRADO HERNANDES 33447994878 3582590 41542022670 
58. CEZAR MAURICIO DE LIMA CAMARA 69866880834 3686490 41542022673 
59. ELAISY FERNANDES DE ALCANTARA 3575500 41542022683 
60. ENGEL PUBLICIDADE & ASSESSORIA EM MARKETING LTDA 1080990 41542022715 
61. FRIG' WEST FRIGORIFICO LTDA 3001850 41542022750 
62. CETEC CENTRO EDUCACIONAL E TÉCNICO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO S/S LTDA 3519940 41542022757 

63. ERNESTO SERRANO 01855534860 3666570 41542022786 
64. FABRICIO P PERES SEGURANÇA DO TRABALHO ME 3712970 41542022783 
65. IRMAOS MICHELINI LTDA 3586270 41542022778 
66. JOAO PAULO DE CHICO 26582632876 3492290 41542022785 
67. ALPHA RIO PRETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 3315280 41542022802 
68. S R RIO PRETO CONFECOES E ACESSORIOS LTDA ME 1451100 41542022843 
69. FERNANDO HENRIQUE GUIMARAES MUNIZ 37140058890 3704940 41542022877 
70. ELAINI BORGE DE FREITAS ME 1404820 41542022884 
71. DANIEL PEDRO DE FARIA 02472615809 3712400 41542022935 
72. LIVRARIA TABERNACULO LTDA ME 3208820 41542022937 
73. PANUCHI & PARENTE HAMBURGUERIA LTDA 3574320 41542022938 
74. ISABELLA DE ASSIS PEREIRA GALBIATTI 33997741840 3587410 41542022956 
75. ONCOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA 1379190 41542023063 
76. RAWANY CRISTIAN PORPILHO 40538312882 3665060 41542023059 
77. DENISE GARETI EIRELI 3636010 41542023070 
78. BRANCATO TRANSPORTES LTDA ME 3430390 41542023073 
79. LUCIANO HENRIQUE MONTES 20278629865 3639350 41542023076 
80. ALBERICE APARECIDA DA LAPA 01899784810 3608890 41542023109 
81. FREITAS REPRESENTACOES COMERCIAIS RIO PRETO LTDA ME 1440250 41542023129 
82. ANALICE DEZANI 36167250898 3677700 41542023131 
83. LD SANTOS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME 3098020 41542023155 
84. A M DE MARCHI FITNESS 3506450 41542023300 
85. JULIANA DA SILVA GONCALVES 37018158877 3625280 41542023318 
86. INVEST FIVE GROUP COMÉRCIO LTDA 3548580 41542023322 
87. WILSON ROBERTO ARROYO ME 3097770 41542023340 
88. TRANSPORTADORA TRANSDINE LTDA 1308100 41542023346 
89. FOR FUN PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME 3511480 41542023364 

 

 

90. JAQUELINE APARECIDA PEREIRA 41411208803 3703430 41542023371 
91. PET BONOSSO RIO PRETO LTDA EPP 3331520 41542023397 
92. JOAO GABRIEL BERGANTINI BUISSA 413460 41542023399 
93. BRUNA DIAS CAMPOS 36675654888 3720320 41542023448 
94. CKC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3618860 41542023481 
95. ANA LUISA SILVA SANT ANNA 37795288863 3725810 41542023484 
96. JOAO MATIAS 05533663436 3619840 41542023499 
97. GUSTAVO RODRIGUES CORREA 30893218820 3619200 41542023500 
98. AIVIL E PETRY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 3101330 41542023528 
99. GUIMARÃES & VENTURIN LTDA ME 3476930 41542023545 
100. SANDRA MARCIA FRANCO CAVALCANTI 12180925808 3093390 41542023571 
101. ANAB AGENCIA DE MAREKTING RIO PRETO LTDA ME 3452400 41542023585 
102. EVERTON PINHEL DO AMARAL 36015038837 3520410 41542023591 
103. SASAKI & CIA LTDA ME 1181520 41542023606 
104. ANGELICA CORREA DA SILVA 30943756855 3632890 41542023616 
105. PEREIRA MARTINS SERVICOS MEDICOS EIRELI 3615180 41542023633 
106. ANDRE LUIZ GONÇALEZ 15937035895 3546810 41542023643 
107. ELIANA LOPES DA SILVA POLOTTO ME 1126280 41542023662 
108. AGROPECUARIA LIEDKTE LTDA 3733430 41542023664 
109. DATA VIA RP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME 3152000 41542023725 
110. HELEN CARLA SEVERINO LONGO 19102943816 3675380 41542023844 
111. IVETE CURTY ALVES 07042704800 3537860 41542023860 
112. RAMIRO & MOREIRA CONFEITARIA LTDA ME 3270130 41542023874 
113. ADILSON BRAGA PINTO 3339337880 3153440 41542023880 
114. C V DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA ME 3182440 41542023953 
115. P SILVEIRA 3636120 41542023974 
116. ASTS COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA 3116130 41542024002 
117. ROBERTO FERNANDES 73071609868 3668530 41542024073 
118. CRIS ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL LTDA ME 3307980 41542024078 

119. CRISTIAN RENATO CANTARELLI 12169574875 3636450 41542024081 
120. DOC EXPRESS TRANSPORTES E DIGITACAO DOCUMENTOS 

LTDA 1304760 41542024085 

121. BRUNA BRANCO LOPES 06555005963 3686450 41542024087 
122. RINALDO CEZAR ALVES 31770317899 3704370 41542024111 
123. C P B ABOU CHAHLA PET SHOP ME 3092030 41542024118 
124. CINIRA APARECIDA STORTE DA SILVA 73557706834 3532400 41542024143 
125. LUCIANA ROSA SILVA DE OLIVEIRA 22523701812 3703260 41542024149 
126. CARMELIA MARTINS DOS SANTOS 93668147868 3466230 41542024164 
127. SIQUEIRA E RIBEIRO RESTAURANTE LTDA ME 3482630 41542024168 
128. SANEMAQ ENGENHARIA LTDA ME 3120100 41542024170 
129. SIQUEIRA E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 3446450 41542024171 
130. RICARDO MARTINS DA SILVA MARCENARIA ME 3320800 41542021676 
131. DAGOBERTO GOMES MORAIS 04104693197 3591640 41542024179 
132. DAVID EDUARDO CORREA 22866129865 3705670 41542024234 
133. L A LUCAS JUNIOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 3602360 41542024239 

134. MARCELO MALAGO 18444764809 3086800 41542024240 
135. SELLMAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 3675150 41542024274 

 

 

EIRELI 
136. EPEX EMPRESA DE PUBLICIDADE EXTERIOR LTDA EPP 3115540 41542024278 
137. IMPACTO CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME 3428390 41542024312 
138. J F AUTO ELETRICO RIO PRETO LTDA 1089550 41542024320 
139. SEBASTIANA DOS SANTOS ROSA FRATI LTDA 3701620 41542024337 
140. LETICIA BRUNIERA ANCHIETA 36941090804 3612920 41542024350 
141. M C MASTER COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE LTDA 1311810 41542024347 
142. VICTOR GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS 40308323858 3638130 41542024397 
143. MARLENE FERREIRA DA SILVA CARVALHO 18516765890 3700730 41542024402 
144. AMFER COMERCIO DE PEÇAS PARA APARELHOS 

ELETROELETRONICOS EIRELI ME 3431870 41542024412 

145. NICOLAS FREITAS DOS ANJOS 41323124888 3377740 41542024434 
146. J RUIZ REPRESENTACOES LTDA ME 538130 41542024445 
147. OSVAIR VIDAL 78008115815 3644600 41542024451 
148. KLEBER LEANDRO NARCIZO 26667685893 3738090 41542024467 
149. PRISCILA DO NASCIMENTO 37231717888 3281750 41542024477 
150. LEONILDA PRADELA GOUVEIA 3519020 41542021529  
151. ADRIANO DOS SANTOS 17001403881 3713670 41542021530  
152. CAMILA CLAUDINO DE OLIVEIRA 36323113821 3232900 41542021535  
153. V R DOS SANTOS MASSAGEM ESTÉTICA 3181700 41542021620  
154. PAMELA CARLA NEIRA 40009027840 3693190 41542021684  
155. LUANA AREDES BARBOSA 3528160 41542021688  
156. APL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 3552800 41542021755  
157. LUIZ HENRIQUE PEROZIM LOPES 36415365886 3734170 41542021778  
158. PAULA LUDIMILA MACIEL 38393437806 3718550 41542021782  
159. BIGA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 3676800 41542021797  
160. JORGE LUIZ DE SOUZA LOBÃO ME 3168740 41542021798  
161. REUTHER FUNILARIA E TORNEARIA EIRELI ME 3163950 41542021799  
162. JF PISOS INDUSTRIAIS E LOCAÇÕES LTDA ME 3284550 41542021800  
163. ANA PAULA DE OLIVEIRA CINTRA 36165058876 3736510 41542021819  
164. DARCI ZAMONER PEREIRA 25310777822 3494060 41542021835  
165. DANIELA AGRELI RIOS ODONTOLOGIA LTDA 3515090 41542021862  
166. ANGELA TERESA DELACORTE POLOTTO 04725897841 3466300 41542021972  
167. R A DA SILVA HINESTROSA ME 3086860 41542021980  
168. CGC CENTRAIS DE GERAÇÃO COMPARTILHADA LTDA 3676140 41542022013  
169. BRANDT & VALENTE INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA 3583480 41542022015  

170. MARIANA JUSSIANI SEJANI 27394466833 3664010 41542022121  
171. STEPHANIE MATERA HILL 34719734863 3390890 41542022164  
172. LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR 40606541837 3381760 41542022161  
173. SEERP SERVIÇOS DE REDES ELETRICA RIO PRETO LTDA 3528260 41542022176  
174. C R COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 1308540 41542022183  
175. THAIS MARQUES PISCO 42174774810 3712650 41542022199  
176. EMMANUEL RODRIGO MONTEIRO LINO 34289254837 3462010 41542022201  
177. KETLEN SANTOS RESTAURANTE EIRELI ME 3474440 41542022204 
178. PERSILIA DE FATIMA FAQUIN 01878606883 3456230 41542022244 
179. MATHEUS E MATHEUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS AS 

EMPRESAS LTDA 3429020 41542022259  

180. IRMAOS NAVARRO LTDA ME 778880 41542022313  

 

 

181. CLINICA MEDICA SOLER & MACHION LTDA 3717740 41542021608  
182. RENATO A DA COSTA VIDRACARIA ME 3226690 41542022510  
183. VANESSA TEIXEIRA GUIMARÃES 32185540807 3594170 41542022423  
184. RESTAURA MAIS RIO PRETO EIRELI ME 3034740 41542022425  
185. VIVIANE PAIXAO DE MACEDO 45678039814 3695760 41542022461  
186. M R M VICENTINI & VICENTINI LTDA ME 1329770 41542022470  
187. ZMAG ENERGIA SOLAR ENGENHARIA COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 3536910 41542022512  

188. LUCIANA GADOTI MACHADO 3571040 41542022521  
189. HUGO RAMPIM CASSIMIRO 12174812819 3681350 41542022551  
190. IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 3403900 41542022587  
191. TALITA DIAS SANTOS ME 3108620 41542022601  
192. G M AGUIAR 3647500 41542022676  
193. CAMBUCI S/A 3184420 41542022701  
194. OSVALDINO PEREIRA DA SILVA 88807487500 3312980 41542022732  
195. LUVE RESTAURANTE LTDA ME 3409500 41542022773  
196. ERNESTO SERRANO 01855534860 3666570 41542022786  
197. IRMAOS MICHELINI LTDA 3587340 41542022777  
198. VIC VINI CALÇADOS LTDA ME 3210510 41542022817  
199. GILSADRIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 1302690 41542022818  
200. R L FAIM COBRANÇAS ME 3234700 41542022821  
201. FERNANDO HENRIQUE GUIMARAES MUNIZ 37140058890 3704940 41542022877  
202. TIDEI & DOBBERT LTDA 995970 41542022988  
203. DECASA ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA 1158610 41542022999  
204. GILBERTO ROSA DE JESUS 46293442172 3602510 41542023002  
205. KARINE ALVARENGA BERTOLINO 02477415158 3691420 41542023010  
206. MIGRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME 3111540 41542023030  
207. P H COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME 3479960 41542023034  
208. SUELI STRAMASSO E SOUZA 32722836840 3702920 41542023103  
209. ALBERICE APARECIDA DA LAPA 01899784810 3608890 41542023109  
210. THAIS GRACIANO FERNANDES ME 3121750 41542023118  
211. GLASS CENTER SHOP COMERCIAL LTDA 926070 41542023146  
212. G4S INTERIOR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA EPP 3352650 41542023148  
213. COELHO & PIZINI TRANSPORTES LTDA ME 3526130 41542023149  
214. AGRONUTRI AGROPECUARIA RIO PRETO LTDA 3666030 41542017103  
215. AMBIENTAL RIO PRETO COLETA E COMERCIO DE OLEO DE 

COZINHA EIRELI 3683440 41542023175  

216. FERNANDA CRISTINA ANEAS BERTACCO 28267764879 3486610 41542023216  
217. ISABELA ELISABETA CAVASSANA LINS 23630661890 3745890 41542023252  
218. AGRO AÇO MONTAGEM INSTALAÇÃO E TRANSPORTE LTDA 3685360 41542023233  
219. RUBENS SANCHES FILHO ESTACIONAMENTO ME 3377810 41542023266  
220. DIEGO MOINHOS MUNIZ 34241097898 3617770 41542023276  
221. HELEN RUBIA DE PAULA ME 3344280 41542023165  
222. ELETROMONT MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA EPP 3211190 41542023277  
223. MARCAMP RIO PRETO EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 3062560 41542023462  
224. MARCELO CHIBENI ME 1061210 41542023490  
225. ESPLENDOR ARTES GRAFICAS RIO PRETO LTDA 3082380 41542023496  
226. LAIS PEREIRA LIMA CAPARROZ 33946431895 3616600 41542023527  
227. AIVIL E PETRY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 3101330 41542023528  

 

 

228. ROMULO DA SILVA RESTAURANTE 3551170 41542023534  
229. CLAUDIO MARTINELI FERRON 07040196808 3593880 41542023544  
230. ADRIANA SIMOES NEVES 15418873873 3447870 41542023553  
231. RENASCER RIO PRETO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 3050670 41542023685  
232. DIO MADONA SORVETES LTDA ME 3289890 41542023688  
233. JOSE ROBERTO DOS SANTOS 37221647100 3459730 41542023696  
234. FONSECA DA CRUZ & CRUZ LTDA ME 3194800 41542023735  
235. ANTONIO FERNANDO DE ALVARENGA CAMPOS 46465952815 3636930 41542023821  
236. STARCH TECH INNOVATIONS PESQUISA EXPERIMENTAL 

LTDA 3708760 41542023916  

237. C V DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA ME 3182440 41542023953  
238. TAKEDA & GUAREZIMI LANCHONETE LTDA 3580300 41542023957  
239. JR DOS REIS NETO ZINCAGEM ME 3351860 41542024202  
240. GABRIELLE CLAUDOMIRO PEREIRA 50437891828 3732860 41542024215  
241. PEDRO NILSON CANOLA 1129910 41542024223  
242. INCORPORE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3166470 41542024262  
243. PEDRO R DO PRADO & CIA LTDA ME 501610 41542024263  
244. LAB DE ANALISE DE SEMENTES CONTI FERTIL S/C LTDA 1052630 41542024296  
245. JOAO MARCOS DELGADO 01881326861 3690270 41542024359  
246. ADRIANA CASSIMIRO BARBOSA DE PIERRI 90445619104 3728100 41542024373  
247. JONATAS LIMA MOURA DA SILVA 41563359847 3728360 41542024374  
248. AMANDA DANIELA DONINI 3186750 41542024385  

      
 
  São José do Rio Preto, 01 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

 
   

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000212236 00875/18 A S ZENATTI RESTAURANTE ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000215607 01329/18 ADMILSON APARECIDO GOMES ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210717 02494/16 ALFREDO DE PAULA NETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000215598 00268/19 ALMIRANTE MINIMERCADO EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210188 00571/07 ANA CLAUDIA GRECCO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210549 00577/17 ASSOCIAÇAO MADRE TERESA DE CALCUTA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210568 02076/15 ASSOCIAÇAO MADRE TERESA DE CALCUTA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210039 00736/20 ATACADO REDEMAIS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210062 01405/13 ATACADO REDEMAIS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000210076 01405/13 ATACADO REDEMAIS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210273 00738/20
BELITA PADARIA & CONFEITARIA RIO PRETO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210385 01351/13
BENI CAR COMERCIO IMPORTACAO E VEICULOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000215365 01256/05 BRITO UGATTI & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000213657 01009/19 BRUSSI & BARALDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000214039 01433/09 C A GRUBA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210831 01740/11 CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000210838 01740/11 CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210350 00741/20 CEFAD CURSOS DE BELEZA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210651 01146/19 CENTRO MÉDICO REDENTORA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210679 00743/20 CESAR AUGUSTO DE PAIVA MONTEIRO FILHO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000211440 00655/11 CHIQUINHO SORVETES RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210750 01402/17 CLINICA MEDICA RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000215007 00929/00 CLINICA TERZIAN S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000210323 00740/20
COMUNIDADE TERAPEUTICA SOLIDARIEDADE 

SOL
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000212232 01087/19 CONDI SERVIÇOS MEDICOS S/S
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000215199 00412/04 CONDOMINIO EDIFICIO TARRAF
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000213042 01904/16 CRISTIANE SIMOES DE AGUIAR ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000068236 01267/14
DANIELA APARECIDA MULATI BARBERO & CIA 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000214660 01267/14
DANIELA APARECIDA MULATI BARBERO & CIA 

LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000210863 00747/20 DUCKBILL CAFETERIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210869 00748/20 DUCKBILL CAFETERIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210768 00624/07 DULCINEI MANZATO BERNARDO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210020 00735/20 ELIANA CARDOSO FABIANO DE OLIVEIRA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000212624 00791/14
EMPREENDIMENTO HOTELEIRO RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210239 01139/18
ERICA CRISTINA ABELLI DA SILVA MINI 

MERCADO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212638 00764/20 FUEL 75 CUSTOMIZAÇÕES LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210714 02697/18 GERMANA MOURA DONAIRE
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000214025 00405/13 GISLAINE KEILE DE MORAES SOUZA FIGUEIREDO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209487 01523/14
GRUPO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AO 

CANCER
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209501 01524/14
GRUPO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AO 

CANCER
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209537 02323/16
GRUPO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AO 

CANCER

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000209557 02323/16
GRUPO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AO 

CANCER
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209573 01525/13
GRUPO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AO 

CANCER
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210727 00285/06 HAMILTON LUIZ XAVIER FUNES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212720 01136/15 HOTEL GLOBO RIO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000215213 00916/17 IGUASPORT LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000215223 00916/17 IGUASPORT LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000211704 00760/20 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000211293 01817/11 IVANZINHO SERV FESTA RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000081260 01020/15 JANIELLE BARBOSA EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000044661 01020/15 JANIELLE BARBOSA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000215586 02482/18
JAQUELINE XAVIER DA SILVA ESTETICA E 

MICROPIGMENTACAO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212606 01719/15 JK CAFÉ STATION EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212695 00230/01 JOSE CARLOS MARTINS RIO PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210853 00607/19 LASER FAST DEPILACAO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000040131 02493/18 LOPES FRANÇA ESTÉTICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000213147 01241/19 MAISON UNIQUE CENTRO DE BELEZA EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000213148 01240/19 MAISON UNIQUE CENTRO DE BELEZA EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000213150 00310/20 MAISON UNIQUE CENTRO DE BELEZA EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000213155 00311/20 MAISON UNIQUE CENTRO DE BELEZA EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210748 00884/05 MARCIO GAROFALO SIGILLO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210827 00746/20 MARIA ANDREIA LINO DA SILVA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000212666 00765/20 MAYCON BEZERRA MOTA DOS SANTOS
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000211608 00758/20 MELAS CAFÉ E LANCHONETE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000211601 00757/20 MELAS CAFE LANCHONETE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210256 00737/20 MEU BEBE RIO PRETO LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210220 00645/14 NAKAZONE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212501 00636/99 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000211084 00019/08 NOGUEIRA E NOGUEIRA CHOCOLATES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000215590 00672/06
NOVA ARACA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210675 00014/07
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212640 00951/98 OTICA ESPECIALISTA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212368 01970/14 OTICA MUNDIAL RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210244 01113/16 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000211360 01236/05
REAL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210847 00600/11
RESTAURANTE FRANCISCANO RIO PRETO LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000214748 02047/15
RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210139 00259/07 RIVALDO MARTINS DO REGO & CIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212650 01095/03 ROGERIO HIROSHI HABASAKI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210079 01099/04 ROSANGELA MEIRELES DO REGO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000211479 00755/20 S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210660 01766/17 SANDRA HAJ HAMMOUD
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000213571 01691/17 SIDNEY DA SILVA PAULA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210762 01353/17 THIAGO BUZON BORRASCA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000214681 02143/18 VALDELICE TERESINHA MORE KOMESSO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212674 00413/00
VANDERLEI CARDOZO SAO JOSE DO RIO PRETO 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000212661 00100/07 VERA MARCIA MARTINS GIACCHETTO TAPPARO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210046 00436/02 WANDERLEI LINO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000213609 01702/08
Z COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 02 de outubro de 2020.

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 027/2020
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Lici-
tações e Contratos da EMPRO)

CONTRATO N°: 027/2020
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.  
CONTRATADA: J A CIOCCA CONTABILIDADE
OBJETO: Contratação de serviços técnicos de contabilida-
de, consistindo na análise e apuração dos valores a recu-
perar de contribuições sociais referente aos pagamentos 
destinadas a terceiros (SEBRAE, INCRA, SISTEMA “S” e 
SALÁRIO EDUCAÇÃO), nos últimos 60 (sessenta) meses; 
cálculo da correção monetária incidente sobre os pagamen-
tos indevidos; apresentação de relatório para subsidiar ajui-
zamento de ação judicial; proceder a atualização permanen-
te dos valores reclamados até a compensação total, e, após 
decisão fi nal transitada em julgado, elaborar a habilitação de 
crédito junto à Receita Federal do Brasil
VALOR: Como remuneração pelos serviços prestados, a 
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a primeira 
fase dos trabalhos, que consiste na análise e elaboração 
de documento inicial para ingresso da ação judicial pela 
empresa. Caso a tese seja acolhida pelo poder Judiciário, 
pagará, ainda, o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 
reais), relativo a segunda fase dos trabalhos, consistente 
no acompanhamento e atualização permanente dos valores 
pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, e, após a 
decisão fi nal, elaboração e entrega da habilitação de crédito 
junto à RFB.

VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DO CONTRATO:  30 de setembro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 01 de outubro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.
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EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6500, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 
CONCEDE ao servidor VALTER DE CASTRO, ocupante do cargo efetivo Agente Parlamentar de 
Finanças, cargo em extinção, o benefício da Licença Prêmio, vencidos em 24 de setembro de 2020. 
 
PORTARIA Nº 6501, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 
ENQUADRA a servidora THAIS MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de 
Jornalista, na referência CM-2D, Nível Superior, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de 
Serviço. 
 
PORTARIA Nº 6507, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 
CONCEDE ao servidor HERCULES GORLA, ocupante do cargo efetivo Agente Parlamentar de 
Transporte, cargo em extinção, o benefício da Licença Prêmio, vencidos em 15 de setembro de 
2020. 
 
 

VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 

Portaria nº 07/2020 - De 01 de outubro de 2020: 
“Dispõe sobre férias ao servidor desta Casa e dá outras providências.” 
Junior Pereira Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de Guapiaçu, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,       DECRETA: 
Artigo 1º - Fica autorizado as férias (período de 30 dias) ao servidor Luciano Jose 
Malavasi, relativo ao período aquisitivo de 25 de março de 2019 a 24 de março de 2020, 
bem como o pagamento de 1/3 constitucional, a bem do serviço público, conforme 
apurado em processo administrativo desta Casa, devendo o mesmo sair de férias a partir 
do dia 01 de outubro a 30 de outubro de 2020. 
Artigo 2º - Determino aos departamentos de Contabilidade e Departamento de pessoal 
as devidas anotações junto a ficha do referido servidor. 
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
 
TERMO ADITIVO: 004/2020 
OBJETO: “Modificar o valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativo de 
seu objeto nos limites permitidos no artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93”. 
CONTRATADA: EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA (E.P.P), inscrita 
no CNPJ sob o n.º 06.090.241/0001-55,com endereço a Rua Fritz Jacob, nº 1448, 
Complemento A, Bairro Boa Vista, Cidade São José do Rio Preto – SP, CEP 15.025-
500. 
Em conformidade com o Contrato: 005/2016, Processo Licitatório: 012/2016, 
Convite: 007/2016. 
VALOR: R$ 4,00 (quatro) reais o centímetro coluna, estimativa do valor global R$ 
15.000,0 (quinze mil) reais. 

 
Câmara Municipal de Guapiaçu, 01 de outubro de 2020. 

 
 

      
 
 
 

 Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Processo Licitatório nº 091/2020, Pregão Presencial nº 083/2020, Ata de Registro de Preço nº 034/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: 
A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para futuras aquisições de medicamento e material hospitalar para a o Departamento de 
Saúde de Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 29 de outubro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 02/10/2020, das 08:00 horas às 17:00 
horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 01/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos 
diversos setores da administração, tais como administração, 
social, casa lar e saúde.
Data do Encerramento: 20/10/2020
Horário: 09h15min. 
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 poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 30 de setembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços técnicos de organização em rotinas de te-
souraria, visando defi nir e organizar regras especifi cas para 
o setor, aprimorando a operacionalidade e garantindo maior 
desempenho, transparência e segurança dos processos.
Data do Encerramento: 21/10/2020
Horário: 09h15min. 
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 poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 30 de setembro de 2020.
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. HERISON PAUAN ALASTICO e ANA LAURA 
VIANA MAXIMIANO, sendo ELE fi lho de SAULO ALASTICO 
e de IZABEL CRISTINA PRATES ALASTICO e ELA fi lha de 
WELLINGTON MAXIMIANO e de DANILCE VIVIANE DA 
SILVA VIANA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 01/10/2020. 

Receba no seu

as principais notícias do dia
de São José do Rio Preto e Região.

WhatsApp
nos contatos do seu celular;

Salve o número

17 99168-2346
•

Envie no WhatsApp a mensagem

"Notícias".
•


