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Cláudio LAHOS

Coordenador do 
PTC diz que 

ex-presidente da 
sigla foi expulso

Calote no comércio cresce 60% 
e valor supera mais de R$ 73 mi

RIO PRETO

Comércio acumula dívidas de mais de 51 mil consumidores este ano

Área do 3º DP concentra 
24% dos acidentes de 
trânsito com vítimas

DivulgaçãoGuilherme BATISTA

Hoje tem 
campanha 

de vacinação 
contra polio

FINADOS Prefeitura publica hoje decreto que estende horá-
rio de visitação em cemitérios na data do feriado.     Pág.A5

Rio Preto está com 51.160 
pessoas endividadas neste 
mês de outubro, segundo o 
levantamento da Acirp (As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto). O 
número representa um au-
mento de 60,4% em relação 
ao mesmo período no ano 
passado, quando a cidade 
tinha 32.843 inadimplentes.
No total são 116.046 dividas, 
que somadas acumulam R$ 
73.587.641,55. Em outubro 
de 2019 o valor era de R$ 
48.098.307,10.      Pág.A2

Planilha1

Acidentes com lesão corporal 115 Acidentes com lesão corporal 1.214

Homicídio doloso no trânsito 0 Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 1 Homicídio culposo no trânsito 12

Acidentes com lesão corporal 175 Acidentes com lesão corporal 1.345

Homicídio doloso no trânsito 0 Homicídio doloso no trânsito 1

Homicídio culposo no trânsito 2 Homicídio culposo no trânsito 21

Acidentes com lesão corporal 292

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 2

Acidentes com lesão corporal 238

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 1

Acidentes com lesão corporal 184

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 4

Acidentes com lesão corporal 92

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 0

Acidentes com lesão corporal 118

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 2

5º DP - Maracanã, São Manoel, Francisco Fernandes, Vivendas e 
Cidade Jardim

6º DP - Solo Sagrado, Eldorado e Vetorazzo

7º DP - Damha, Jd. Yolanda, Vila Toninho e Cristo Rei

Comparativo 2019 - 2020

2020 - Janeiro a Agosto

2019 - Janeiro a Agosto2º DP - Boa Vista, Parque Industrial e Alto Rio Preto

Acidentes e mortes em Rio Preto neste ano

1º DP - Centro, Imperial e Redentora

3º DP - Maceno, Anchieta, Nazareth, São Deocleciano e João Paulo II

4º DP - Sto Antônio, Pq. da Cidadania, Nova Esperança e Jd. Planalto

Página 1

Do total de 1.214 acidentes 
com vítimas registrados em Rio 
Preto de janeiro a agosto deste 
ano 24% ocorreram em bairros 
como Maceno, Anchieta, João 
Paulo II, Jaguaré, Jardim Alto 

Alegre, Nazareth e São Deoclecia-
no, região de abrangência do 3º 
Distrito Policial, na zona leste de 
Rio Preto (veja tabela). Ao todo, 
essa região somou 292 acidentes 
com pessoas feridas.     Pág.A4

Idosa de 80 anos é 
espancada em assalto
Uma idosa de 80 anos foi 

agredida por dois criminosos 
durante um assalto a casa dela, 
na tarde desta quinta-feira (22), 
no bairro Vila Itália, em Rio Preto. 

Os bandidos roubaram cerca de 
R$ 3 mil e joias. A Polícia Militar 
foi acionada, através do 190, pela 
filha da vítima, que passou as ca-
racterísticas dos bandidos. Pág.A4

Aprovação de 
loteamentos 
agrega áreas
à zona urbana
A pauta da sessão da Câ-

mara na próxima terça-feira 
(27) esta recheada de projetos 
que incluem áreas no perímetro 
urbano de Rio Preto. Dos 10 
projetos na ordem do dia seis 
tratam sobre este assunto.Os 
projetos de lei complementar 
somados colocam no perímetro 
urbano áreas que juntas equi-
valem a aproximadamente 281 
campos de futebol.    Pág.A3 

As quatro unidades bá-
sicas de saúde (UBS) de 
Rio Preto que retomaram 
os atendimentos de rotina 
nesta quinta-feira (22) 
estarão abertas para a 
vacinação contra a polio-
mielite durante o segun-
do Dia D, que acontece 
neste sábado (24). São 
elas: Cidadania, Gonzaga 
de Campos, Rio Preto I e 
Cidade Jardim.    Pág.A5

Internações 
por SRAG 

devem cair, 
diz Saúde

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou du-
rante a live desta sexta-
-feira (23) que há uma ten-
dência de quedas para as 
internações por síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG). Segundo a esti-
mativa, deverão ser 134 
internações nos próximos 
dias, sendo 34 destas em 
UTI.  A estimativa vem da 
queda da média móvel 
de casos confirmados de 
Covid-19              Pág.A5

Prefeitura libera 
entrada de 

acompanhantes 
no comércio

Prefeitura publica decreto 
que autoriza a entrada de acom-
panhantes em todo comércio de 
Rio Preto a partir deste sábado. 
A medida foi aprovada pelo 
Comitê de Enfrentamento ao co-
ronavírus, diante da queda dos 
casos da Covid-19 nas últimas 
semanas.                     Pág.A3

AMARELO Estado abre exceção, faz nova reclassificação e 
libera Olímpia para fase Amarela do Plano São Paulo. Pág.A3
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
24 de outubro de 2020 COTIDIANO

116.046 
Números

Dívidas

R$ 73.587.641,55
Valor atual

R$ 48.098.307,10
Valor em 2019

18.441 
Posuem mais de uma dívida 

A-2

Lista negra do comércio cresce 
60% e chega a 51.160 devedores

Rio  P re to  es tá  com 
51.160 pessoas endivida-
das neste mês de outubro, 
segundo o levantamento da 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto). 
O número representa um au-
mento de 60,4% em relação 
ao mesmo período no ano 
passado, quando a cidade 
tinha 32.843 inadimplentes.

No total são 116.046 
dividas, que somadas acu-
mulam R$ 73.587.641,55. 
Em outubro de 2019 o valor 
era de R$ 48.098.307,10. 
Por outro lado, o valor médio 
das dividas sofreu uma redu-
ção de R$ 788,30 para R$ 
634,12.

“O aumento de endivida-
dos certamente é por conta 
da pandemia, que gerou 
desemprego e diversas incer-
tezas econômicas. Acredito 
que se não tivesse o auxílio 
emergencial, o número seria 

ainda maior. É importante 
ressaltar que a maioria dos 
inadimplentes querem pagar 
essas dividas, mas não tem 
condições”, afirmou o eco-
nomista José Mauro da Silva.

Ainda de acordo com o 
economista, o cartão de cré-
dito é um dos principais vilões 
para as pessoas que acu-
mulam dívidas. “O primeiro 
passo que a pessoas endi-
vidada deve fazer é colocar 
no papel toda a sua receita 
e os gastos essenciais, como 
a comida, conta de energia, 
água, etc. Nas demais dívidas, 
como a do cartão de crédito 
por exemplo, o ideal é tentar 
renegociar com os credores 
e tentar minimizar o valor ou 
aumentar as parcelas a se-
rem pagas. Neste momento, 
a pandemia pode e deve ser 
utilizada como um justificativa 
válida”, comentou.

Segundo o levantamento, 
18.441 rio-pretenses pos-
suem mais de uma dívida. A 
faixa etária mais afetada é a 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

de até 40 anos, com 15.392 
devedores, o equivalente a 
30%.  As mulheres também 
aparecem com maior núme-
ro de inadimplências com 
22.819 nesta situação. Os 
homens somam 14.128 endi-
vidados e 14.213 não tiveram 
o sexo informado. Comércio de Rio Preto acumula prejuízo de R$ 73 milhões em dívidas não pagas

Cláudio LAHOS

ATÉ 2ª FEIRA 60 MILÍMETROS

Semae diz que ainda 
falta chuva para 

encerrar racionamento

As chuvas dos últimos dias 
não foram suficientes para en-
cerrar o racionamento de água 
do Semae – Serviço Municipal 
de Água e Esgoto de Rio Preto. 
Anteriormente o horário era 
das 12h às 22h e agora passa 
a ter horário reduzido, das 13h 
às 20h segundo informou a 
autarquia.

O racionamento de água 
é para os bairros abastecidos 
pela Estação de Tratamento de 
Água – ETA Palácio das Águas.

Segundo assessoria de im-
prensa do Semae, por uma 
questão de segurança hídrica, 
o mínimo necessário de chuva 
para encerrar o racionamento 
são 60 milímetros, no mês, 
o que ainda não aconteceu. 
“Em outubro, choveu, até o 
momento, 47 milímetros”, in-

formou Ruy Sampaio assessor 
do Semae.

Por isso, segundo o Semae, 
o racionamento de água em 
Rio Preto continua pelos pró-
ximos dias.

Nos últimos três dias, o 
nível da Represa Municipal 
voltou a abaixar consideravel-
mente. Mesmo não fazendo 
a captação de água, no Lago 
1 houve uma queda de 8,5 
centímetros.

No último dia 20, no Lago 
1, o nível de água estava 18 
centímetros acima do verte-
douro. Na quinta-feira (22), o 
nível da água está 9,5 centí-
metros acima do vertedouro.

No Lago 3, no mesmo 
período, o nível água estava 
9 centímetro acima do verte-
douro e na quinta-feira (22) 
está 5,5 centímetros acima do 
vertedouro.

Janaína PEREIRA

Cultura prorroga prazo para 
pedidos de auxílio-emergencial
A Secretaria de Cultura 

de Rio Preto prorrogou até a 
próxima segunda-feira (26), 
as inscrições para quatro 
editais de auxílio, subsídio 
e subvenção para o setor 
cultural, por meio da Lei Aldir 
Blanc.

Os editais foram publi-
cados no Diário Oficial do 
Município (jornal DHoje 
Interior) e no portal da 
Prefeitura na página:  http://
www.riopreto.sp.gov.br/leial-
dirblanc

A verba é um repasse do 
Governo Federal, por meio 
do Ministério do Turismo, no 
valor de R$ 2.832.047,23. 
O recurso será gerido por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura de Rio Preto, utili-
zando o Fundo Municipal de 
Cultura. A Lei Aldir Blanc (Lei 
Federal nº 14.017/2020) foi 
criada em decorrência do es-
tado de calamidade pública, 
por conta da epidemia da 
covid-19.

Inscrições - As inscri-
ções poderão ser realizadas 
no formato on line por meio 
do portal www.riopreto.sp.
gov.br/leialdirblanc, ou pre-
sencialmente, para aquelas 
pessoas que não possuem 
acesso à internet, na Secre-
taria Municipal de Cultura, 

à Praça Jornalista Leonardo 
Gomes, nº 01 – 4º andar – 
Centro, na segunda, das 9h 
às 12h e das 14h às 17h, 
seguindo todos os protocolos 
de segurança sanitária esta-
belecidos pela OMS – Organi-
zação Mundial da Saúde. As 
inscrições vão até às 17h do 
dia 26/10/2020.

Editais - Os quatro editais 
abrangem diferentes áreas 
e modalidades de subsídio 
e subvenção, a saber: Edital 
Chamada Pública 01/2020 

Da REDAÇÃO João CORDIOLI

Os editais foram publicados no Diário 
Oficial do Município (jornal DHoje Interior) 
e no portal da Prefeitura na página:  http://
www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc

- Subsídio e Subvenção para 
Espaços Culturais Independen-
tes; Edital Chamada Pública 
02/2020 - Auxílio Para Apre-
sentações Artísticas; Edital 
Chamada Pública no 03/2020 
- Auxílio Para Ações Formativas 
e Edital Chamada Pública no 
04/2020- Auxílio Para Aquisi-
ção de Bens Culturais.

A contrapartida será a re-
alização de ações, de forma 

gratuita, em cooperação e 
planejamento definido com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura, e em até 120 dias 
após o recebimento da últi-
ma parcela. Poderá ser ação 
presencial ou virtual, respei-
tados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo 
do Estado, da Prefeitura, 
objetivando a retomada eco-
nômica.

A verba é um repasse 
do Governo Federal, 

por meio do Ministério 
do Turismo, no valor 
de R$ 2.832.047,23. 
O recurso será gerido 

por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura 

de Rio Preto, 
utilizando o Fundo 

Municipal de Cultura

“

”

Secretaria da Cultura prorroga prazo até segunda-feira

Atualmente bairros atendidos pela ETA sofrem com 
racionamento de água

Cláudio LAHOS
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Imbróglio
O que não falta é imbróglio envolvendo a direção municipal 

do PTC. Desde o começo da pré-campanha eleitoral, a Executiva 
Estadual destituiu dois presidentes. O ex-presidente Adideus 
Cardoso saiu atirando dizendo que renunciou à presidência 
porque a chapa de candidatos do partido ainda não recebeu 
nenhum santinho da coligação ‘Rio Preto de Verdade’, formada 
pelos partidos PSL/PTC/PSB/PSC, que tem como candidato a 
prefeito Marcelo Casale (PSL). O coordenador do partido na 
região, Anderson Rogério de Souza (foto), que também assumiu 
a presidência interina do partido, disse que Adideus foi expulso 
por ter colocado na porta da sua loja – sede do PTC – adesivo 
de um candidato a vereador que não faz parte da coligação. 
“Adideus foi expulso porque feriu o estatuto do partido ao apoiar 
candidato de outra coligação”, frisou. A expulsão, diz Souza, foi 
por determinação do presidente estadual Carlos Almeida.

Material
O presidente interino 

Anderson Rogério de Souza 
afirmou que o PTC continua 
‘firme’ na coligação apoian-
do Marco Casale, no entan-
to, admitiu que a chapa de 
candidatos a vereador ainda 
não recebeu material de 
campanha, porque aguarda 
liberação da Justiça Eleito-
ral. Questionado, Adideus 
Cardoso refirmou que renun-
ciou à presidência por falta 
de santinhos. “O PTC está 
abandonado, um terror”, 
disse. Sobre a propaganda 
do candidato fixada na extin-
ta sede do partido, Adideus 
diz que foi colocada sem sua 
autorização.  

Só na esperança
O ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin 

defendeu, em debate na Câmara dos Deputados, que a legislação 
seja aperfeiçoada para fixar critérios para uso e fiscalização dos 
fundos eleitoral e partidário. Conforme ele, hoje os caciques de 
muitas legendas concentram os recursos. Para o ministro, o fato 
de alguns partidos terem “dono” no Brasil já seria “perverso”, “a 
antítese da democracia”. Segundo ele, “mais perigoso para a 
democracia do que ter partido com dono, é ter partido com dono 
com o bolso cheio, que exerce autoritarismo, ditadura interna”. 
Alguns partidos que recebem mais de R$ 100 milhões do fundo 
partidário, apontou, retêm até 100% dos recursos na liderança 
nacional. O ministro, portanto, suspeita de que alguns morubi-
xabas enricam ao abocanhar parte desses recursos. Candidatos 
de pequenas cidades só ficam na esperança!

Dureza
Cláudia de Giuli (MDB) 

continua com sua conta blo-
queada, por isso não pode 
divulgar campanha eleitoral 
no Facebook. A Justiça de-
terminou para a plataforma 
reativar a conta, sob pena 
de multa diária de R$ 3 mil 
até chegar ao limite de R$ 
50 mil. Para impulsionar a 
propaganda na plataforma, 
ela pagou R$ 1.000,00. A 
conta foi bloqueada porque 
alguém postou foto fake de 
um menor nu. Agora, para 
receber o valor da multa, a 
emedebista terá de brigar na 
Justiça. O dinheiro, se che-
gar, só depois das eleições. 
Dureza!

Positivo
O resultado do exame do 

candidato a prefeito Rogério 
Vinicius (DC) para covid-19 
sai hoje. Se for positivo, o 
candidato terá de ficar em 
quarentena durante 14 dias. 
Como não tem recursos 
financeiros e nem tempo no 
horário gratuito no rádio e 
na televisão, a situação dele 
fica ainda mais comprome-
tida. Contato com o eleitor 
não é recomendado, nem 
mantendo o distanciamento 
social. A única ferramenta 
que poderá explorar com 
mais consistência é a rede 
social na internet, através 
do Fecebook, Instagram e 
WhatsApp. 

Canta de galo
O presidente Jair Bol-

sonaro (sem partido) tem 
renegado a vacina chinesa 
e também diz que ninguém 
será obrigado a tomar a 
dose vacinal para se pro-
teger contra o coronavírus. 
Agora, seus seguidores, que 
podem viajar ao Exterior, 
poderão enfrentar problemas 
se outros países exigirem 
comprovante de vacinação, 
inclusive o próprio presiden-
te. Não tem jeito! Aqui dentro 
pode cantar de galo, mas lá 
fora, se não seguir as normas 
internacionais, não passa da 
fronteira.  Ainda bem que 
boa parte do mundo já é 
civilizado.

Vísceras
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, disse que a 
partir da semana que vem 
vai abrir preta para expor 
políticos e suas siglas que 
se envolveram com malfeitos 
apontados pela Operação 
Lava-Jato. “Eu vou expor as 
vísceras desses partidos, 
porque a maioria tem proble-
mas com a Justiça”, frisou. 
Acrescentou que muitos 
políticos estão envolvidos 
com corrupção e, apesar de 
passarem de bonzinhos, não 
passam de lobos. Feliciano 
enfatizou ainda que vai en-
sinar aos incautos como se 
faz uma campanha eleitoral. 
A conferir!

Correção

Por uma falha técnica, a 
foto do abre da coluna saiu 
trocada na edição de ontem. 
A foto publicada é do ex-
-presidente do PTC Marcelo 
Fernandes. O texto relatava 
a renúncia ou “expulsão” do 
também agora ex-presidente 
Adideus Cardoso (foto). 

Projetos ampliam área 
urbana para novos 
empreendimentos

A pauta da sessão da 
Câmara na próxima terça-
-feira (27) esta recheada de 
projetos que incluem áreas 
no perímetro urbano de Rio 
Preto. Dos 10 projetos na 
ordem do dia seis tratam 
sobre este assunto.

Os projetos de lei com-
plementar somados colo-
cam no perímetro urbano 
áreas que juntas equivalem 
a aproximadamente 281 
campos de futebol um total 
de 303,7345 hectares (ou 
3.037.344,5 m²).  

Os projetos envolvem 
áreas que devem receber 
empreendimentos urbanos, 
como a construção de lo-
teamentos residenciais e 
comerciais, nos próximos 
anos, após aprovação e 
integração dos terrenos na 
zona urbana do município. 
A estimativa é de 6.154 lo-
tes residenciais e mais 319 
comerciais.

Na justificativa da prefei-
tura autora das propostas 
tiveram a aprovação técnica 
de viabilidade das Secreta-

rias e Autarquias municipais 
que integram o GRAPROURB 
(Grupo de Análise de Projetos 
Urbanísticos) que avaliam 
que as áreas ficam nas proxi-
midades de núcleos urbanos.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

MUDANÇA

Prefeitura libera entrada de 
acompanhantes ao comércio

A prefeitura de Rio Preto 
publica nesta sexta-feira, 23 
de outubro, a Deliberação nº 
10, que altera os protocolos 
sanitários I, II e III, da delibe-
ração nº 4. A mudança libera 
acompanhantes em estabele-
cimentos comerciais. Desde 
o dia 28 de agosto, estava 
proibida a entrada de acom-
panhantes nesses locais para 
evitar aglomerações.

A medida que libera acom-
panhantes foi aprovada pelo 
Comitê de Enfrentamento ao 
coronavírus, diante da queda 
dos casos da Covid-19 nas 
últimas semanas. Os proto-
colos sanitários estão dispo-
níveis no portal da prefeitura 
de Rio Preto.

Da REDAÇÃO

Em reclassificação extraordinária Olímpia volta para Fase Amarela

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou nesta 
sexta-feira (23), em reunião 
virtual, com a participação 
do secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi, o deputado federal, 
Geninho Zuliani (DEM) e pre-
feitos da região de Barretos, 
o avanço da regional à Fase 
Amarela do Plano São Paulo 
de enfrentamento à pande-
mia de Covid-19.

Com isso o município de 
Olímpia que faz parte desta 
regional será beneficiado 
voltando também para a fase 
Amarela. Em nota a prefei-
tura afirma que recebeu o 
anúncio da reclassificação 
da região e que diante da 
nova realidade ira publicar 
um novo decreto municipal 
para regulamentar o fun-
cionamento dos parques, 
restaurantes, lanchonetes 
e bares e outras atividades, 
conforme as orientações do 

Governo do Estado, com va-
lidade a partir deste sábado 
(24).

À Secretaria de Estado da 
Saúde e o Centro de Contin-
gência de Coronavírus salien-
ta que a decisão de forma ex-
traordinária aconteceu devido 
à consistente evolução de 
indicadores, como a queda 
de mais de 30% no número 
de casos e ao índice de inter-

prevenção, e garantia da as-
sistência, aliada ao incentivo 
à manutenção das atitudes 
essenciais como higienização 
das mãos, ambientes, além 
da obrigatoriedade do uso 
de máscara e, sobretudo, do 
fortalecimento da rede hospi-
talar” finaliza nota do governo 
do Estado.

O prefeito Fernando Cunha 
participou da reunião com 
Vinholi ao lado de outros 
prefeitos da região.  Em nota 
a prefeito agradeceu a parti-
cipação do deputado demo-
crata e do vice-governador 
Rodrigo Garcia.

O deputado que tem do-
micilio em Olímpia afirma que 
“Recebi essa notícia com sen-
timento de esperança para a 
região, que poderá retomar 
as ações de restabelecimento 
da economia e desenvolvi-
mento, sempre mantendo as 
recomendações sanitárias 
com relação ao Coronavírus”, 
afirmou o deputado Geninho 
Zuliani.

Sérgio SAMPAIO

nações por 100 mil habitan-
tes nos últimos 14 dias, que 
passou de 80,5 para 50,2.  
Eles destacam que outro im-
portante indicador dentre os 
critérios de cálculo das fases, 
o número de óbitos teve uma 
redução de 23%. “O Plano 
São Paulo norteia a retomada 
consciente da economia e do 
cotidiano da população, com 
a premissa da segurança, 

Divulgação

MAIS FLEX

IMOBILIÁRIO

Olímpia volta para Fase Amarela de flexibilização do
 Plano São Paulo

Os proprietários destas 
seis áreas em contrapartida 
à inclusão das mesmas ao 
perímetro urbano deverão 
pagar juntas ao Fundo de 
Desenvolvimento Susten-

Projetos serão votados na próxima sessão da Câmara

tável a importância de R$ 
14.027.094,00 valores que 
poderão ser utilizados para 
propiciar a realização de 
obras que beneficiem a po-
pulação.

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

Lojas poderão deixar entrar acompanhantes nas compras
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Planilha1

Acidentes com lesão corporal 115 Acidentes com lesão corporal 1.214

Homicídio doloso no trânsito 0 Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 1 Homicídio culposo no trânsito 12

Acidentes com lesão corporal 175 Acidentes com lesão corporal 1.345

Homicídio doloso no trânsito 0 Homicídio doloso no trânsito 1

Homicídio culposo no trânsito 2 Homicídio culposo no trânsito 21

Acidentes com lesão corporal 292

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 2

Acidentes com lesão corporal 238

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 1

Acidentes com lesão corporal 184

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 4

Acidentes com lesão corporal 92

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 0

Acidentes com lesão corporal 118

Homicídio doloso no trânsito 0

Homicídio culposo no trânsito 2

5º DP - Maracanã, São Manoel, Francisco Fernandes, Vivendas e 
Cidade Jardim

6º DP - Solo Sagrado, Eldorado e Vetorazzo

7º DP - Damha, Jd. Yolanda, Vila Toninho e Cristo Rei

Comparativo 2019 - 2020

2020 - Janeiro a Agosto

2019 - Janeiro a Agosto2º DP - Boa Vista, Parque Industrial e Alto Rio Preto

Acidentes e mortes em Rio Preto neste ano

1º DP - Centro, Imperial e Redentora

3º DP - Maceno, Anchieta, Nazareth, São Deocleciano e João Paulo II

4º DP - Sto Antônio, Pq. da Cidadania, Nova Esperança e Jd. Planalto

Página 1

ZONA LESTE

Do total de 1.214 aciden-
tes com vítimas registrados em 
Rio Preto de janeiro a agosto 
deste ano 24% ocorreram em 
bairros como Maceno, An-
chieta, João Paulo II, Jaguaré, 
Jardim Alto Alegre, Nazareth 
e São Deocleciano, região de 
abrangência do 3º Distrito Poli-
cial, na zona leste de Rio Preto.

Ao todo, essa região somou 
292 acidentes com pessoas 
feridas, que precisaram de 
algum tipo de atendimento 
médico. Os dados são da SSP 
(Secretaria de Segurança Pú-
blica) do Estado de São Paulo.

A região que registra o 
maior número de acidentes 
com lesão corporal é avaliada 
pelo secretário de Trânsi-
to, Transportes e Segurança, 
Amaury Hernandes, em razão 
de sua localização. “Acredito 
que pela particularidade do 
local, são bairros em que há 
entradas e saídas pera rodo-
vias. Temos uma extensa ma-
lha rodoviária que corta nossa 
cidade e muitos rio-pretenses 
fazem dela trajeto no dia a 

Região do 3º DP concentra 24% dos 
acidentes de trânsito com vítima  no ano

dia”.
Para o secretário, a im-

prudência ainda é a principal 
causa de acidentes. Ele afirma 
que cita que 90% ocorrem por 
falhas humanas - que podem 
envolver desde a desatenção 
dos motoristas até o desrespei-
to à legislação, como excesso 
de velocidade, uso do celular, 
falta de equipamentos de se-
gurança, mistura de bebida e 
direção ou até mesmo dirigir 
cansado.

“É obvio e infelizmente, no 
nosso país 90% dos acidentes 
são causados por imprudência, 
com uma série de desrespeito a 
legislação de trânsito”, conclui 
o secretário.

Segundo ele, as vias estão 
em constante análise com a 
finalidade de passar por melho-
rias, pois o trânsito é dinâmico. 
“A cidade inteira passa por 
melhorias, instalamos sinali-
zação vertical e de solo, além 
de lombadas, lombofaixas. O 
cronograma dessas obras nos 
baseamos, principalmente, nos 
dados do Infosiga, que aponta 
as regiões onde há registro de 
mortes. A partir daí, analisamos 
qual a melhor intervenção que 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto registrou 1,2 mil acidentes de trânsito de
 janeiro a agosto

Guilherme BATISTA

Queda - O número 
de acidentes de trân-
sito com vítimas, que 
sofreram algum tipo 
de ferimento, em Rio 
Preto, teve queda de 
9.7% entre os meses 
de janeiro e agosto, 
conforme apontam os 
dados da SSP.

De acordo com o 
levantamento, nos oito 
primeiros meses de 
2019 foram registra-
dos 1.345 acidentes 
registrados em todo o 
município. Já no mes-
mo período deste ano 
foram 1.214.

LUIZ CARDOZO DE SIQUEIRA, natural 
de Vila Barra de Ariranha/MG, faleceu aos 
63 anos de idade. Era divorciado da Sra. 
Sonia Posso de Paula e deixa os fi lhos 
Michele, Rafael e Jayme (falecido). Foi 
sepultado no dia 23/10/2020, às 10:30, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para o cemitério São João Batista.

JOSE ANTONIO PERES PARRA, natural 
de Neves Paulista/SP, faleceu aos 89 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Carla 
Galera Peres  e deixa os fi lhos Márcia, 
Renato e Mônica. Foi sepultado no dia 
23/10/2020, às 13:00, saindo seu féretro 
do velório da Capela do Prever para o 
cemitério São João Batista.

FLORIPES TORRIENE GARCIA, natural 
de Pitangueiras/SP, faleceu aos 94 anos 
de idade. Era viúva do Sr. Manoel Garcia 
Maldonado e deixa os fi lhos Anízio, Sueli, 

  FALECIMENTOS

Maria Lúcia e Sidnei (falecido). Foi sepul-
tada no dia 23/10/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

OLDE MIGUEL DACENA, natural de 
Nova Aliança/SP, faleceu aos 58 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Roseli da 
Cruz e deixa os fi lhos Annyele. Foi sepul-
tada no dia 23/10/2020, às 16:30, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para o 
cemitério São João Batista.

MARIA FRANCISCA BARRETO DA 
SILVA, natural de São Paulo/SP, faleceu 
aos 65 anos de idade. Era viúva de  Sr. Se-
bastião Antônio Barreto da Silva e deixa os 
fi lhos Manuel Augusto, André Luiz e Aline 
Maria. Foi sepultada no dia 23/10/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
de General Salgado para o cemitério de 
General Salgado.

Fios soltos na rua 
provocam acidente

Uma atendente de 26 
anos caiu da moto que dirigia 
na noite de quinta-feira, 22, 
após o veículo se enroscar 
em fios que estavam soltos 
na via pública. O acidente 
aconteceu por volta das 
19h30 quando a vítima tra-
fegava pela rua Jorge Tibiriçá.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a mulher estava 
trabalhando com serviço de 
entrega, quando foi surpre-
endida pelos fios pendura-
dos, que se enroscaram na 
moto, fazendo com que ela 
perdesse o controle da dire-

ção. A vítima teve ferimentos 
leves e procurou a Polícia 
Civil para registrar o aciden-
te, que resultou também em 
prejuízo em razão dos danos 
ao veículo.

Esse é o segundo caso 
de motociclistas que ficaram 
feridos após se enroscarem 
em fios solto. Na última terça-
-feira (20), um mototaxistas, 
de 58 anos, também registrou 
o acidente que ocorreu na 
avenida Anísio Haddad. Ele foi 
até UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Santo Antônio, 
onde foi medicado e ao ser 
liberado também procurou a 
Central de Flagrantes.

Tatiana PIRES

MOTO

Caso foi registrado no Plantão Policial

Cláudio LAHOS

Empresária perde 
R$ 1,4 mil após entregar 
produtos a estelionatário

Empresária de 50 anos 
procura a Polícia Civil de Rio 
Preto para denunciar este-
lionato: um cliente comprou 
duas baterias em sua loja, 
pediu outras duas, dizendo 
que pagaria as quatro juntas. 
Ao tentar realizar a entrega do 
segundo pedido, ele já não 
mais estava em casa.

A polícia constatou que o 
suspeito, de 36 anos, já foi 
preso em outra ocasião por 
estelionato e possui outros 
boletins de ocorrência nos 
quais aparece como investi-
gado pelo mesmo crime.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, no dia 10 de setembro, o 
homem comprou uma bateria 
da loja, localizada no bairro 
São Deocleciano e fez o pa-
gamento à vista. Já no início 
deste mês, ele ligou e solici-

tou duas baterias, no valor 
de R$ 1.4 mil que deveriam 
ser entregues na casa dele, 
no bairro Eldorado. Quando o 
funcionário da empresa che-
gou para entregar o pedido, 
o homem pediu mais duas 
baterias e disse que faria o 
pagamento das quatro bate-
rias assim que ele lhe fizesse 
a entrega.

No entanto, quando o 
segundo pedido iria ser entre-
gue, o homem já não estava 
mais em casa e não atendia 
o celular. Por diversas vezes, 
funcionários da loja tentaram 
receber o pagamento, mas o 
homem inventava uma des-
culpa. A empresária contou 
à polícia que pesquisou e 
descobriu que ele já efetuou 
golpes contra outras empre-
sas.

O caso, registrado como 
estelionato será encaminha-
do para o 3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

CALOTE

Cláudio LAHOS

Caso será investigado pela Polícia Civil

QUINTA-FEIRA

Filho identifica corpo de aposentado de 
73 anos que morreu atropelado

O corpo do aposentado 
Adão José Talarico, de 73 
anos, foi identificado pela filho 
no final da noite de quinta-fei-
ra (22), no IML (Instituto Mé-
dico Legal) de Rio Preto. Adão 
José morreu durante a manhã 
após ser atropelado tentando 
atravessar a avenida Alberto 
Olivieri, no bairro Jardim das 
Laranjeiras, zona norte.

No momento do acidente, 
a vítima não portava docu-
mentos pessoais, apenas um 

celular. Uma equipe do GRAU 
(Grupo de Resgate e Atenção 
às Urgências e Emergências), 
do Corpo de Bombeiros, che-
gou a prestar os primeiros 
socorros, mas o homem não 
resistiu aos ferimentos e mor-
reu no local.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma teste-
munha contou à polícia que 
seguia na avenida atrás de 
um carro, Nissan March, e 
percebeu que havia um se-
nhor tentando atravessar a 
via, indo e voltando. Em um 

desses momentos, o pedestre 
foi atingido pelo veículo que 
segundo a testemunha estava 
em velocidade moderada, não 
tendo tempo de frear.

Ainda conforme a teste-
munha, o motorista do carro, 
imediatamente parou e ao se 
aproximar da vítima ficou em 
estado de choque. A teste-
munha, então, também se 
aproximou para socorrê-lo, 
no entanto, ele já parecia 
sem vida e acionou o Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) e Corpo de 

Bombeiros.
Uma equipe do IC (Instituto 

de Criminalística) esteve no 
local para perícia, assim como 
Policia Militar que isolou a área 
para o início da investigação. 
Segundo o registro policial, o 
caso será encaminhado para 
o Distrito Policial que com o 
auxílios dos laudos irá apurar 
se houve culpa por parte do 
motorista, de 36 anos, que 
disse ser habilitado para dirigir 
moto. Mas não teria CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação) 
para conduzir carros.

Tatiana PIRES

COVARDIA Ladrões espancam idosa 
de 80 anos durante assalto

Uma idosa de 80 anos foi 
agredida por dois criminosos 
durante um assalto a casa 
dela, na tarde desta quinta-fei-
ra (22), no bairro Vila Itália, em 
Rio Preto. Os bandidos rouba-
ram cerca de R$ 3 mil e joias.

A Polícia Militar foi acio-
nada, através do 190, pela 
filha da vítima, que passou as 
características dos bandidos. 
Eles eram magros e vestiam 
calça jeans, blusas de manga 
longa e usavam bonés.

De acordo com a Polícia 
Militar, a dupla estava armada 

e rendeu a vítima, invadindo a 
residência. Enquanto reviravam 
toda a casa, os bandidos ame-
açaram e bateram na idosa, 
que mora sozinha. A polícia fez 
buscas, mas até o momento, 
ninguém foi preso.

A vítima sofreu ferimentos 
leves e escoriações. Ela con-
seguiu pedir ajuda, mas dis-
pensou atendimento médico.

A dupla fugiu em um veícu-
lo, Volkswagen Fusca, branco, 
rebaixado, com placa de Poti-
rendaba. O roubo está sendo 
investigado pela Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais).

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS
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É HOJE

Saúde prevê queda nas 
internações por SRAG

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou durante a 
live desta sexta-feira (23) que 
há uma tendência de quedas 
para as internações por sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG). Segundo a estimativa, 
deverão ser 134 internações 
nos próximos dias, sendo 34 
destas em UTI.

“A expectativa de interna-
ções estava alta no começo 

de outubro, e hoje estamos 
com uma queda sustentada. 
Obviamente que essas médias 
móveis vão variando, mas ela 
precisa variar pouquinho, não 
pode ter tendência de elevação, 
e para os próximos dias espera-
mos que a tendência de queda 
continue”, afirmou o secretário 
de saúde, Aldenis Borim.

A estimativa vem da queda 
da média móvel de casos con-
firmados de Covid-19, com 106 
casos por dia segundo a última 

Vinicius LIMA

Hoje é dia de vacinação contra a poliomelite; leve seu filho

Cemitérios ampliam horário de 
visitas e obrigarão uso de máscaras

Os cemitérios de Rio Preto 
terão os horários de funciona-
mento ampliados no Feriado de 
Finados, dia 2 de novembro. O 
horário que normalmente cos-
tuma ser das 7h às 17h passa 
das 6h30 às 18h.

De acordo com a Prefeitura 
de Rio Preto, considerando a 
necessidade de serem tomadas 
medidas de enfrentamento ao 
COVID-19, o objetivo é  evitar 
que a população gera aglome-
ração nos cemitérios públicos e 
particulares. Uma orientação é 
para famílias realizarem visitas 
durante a semana que antecede 
a data e na semana seguinte ao 
Dia de Finados.

Ainda de acordo com a 
Prefeitura, durante a visitação 
aos cemitérios, será obrigatório 
o uso de máscaras, sendo ex-
pressamente proibido o acesso 
sem utilização da mesma, ou a 
retirada do item de proteção no 
interior dos cemitérios.

Janaína PEREIRA

Silicone e síndrome Asia 
- doença autoimune que 
pode ser desencadeada 
por próteses mamárias 

As próteses de silicone têm sido indicadas  como 
fatores desencadeantes de uma doença autoimune 
rara conhecida como síndrome ASIA, ou Síndrome 
Autoimune Induzida por Adjuvantes. 

Está patologias manifesta-se principalmente em 
pessoas com predisposição genética e doenças au-
toimunes, a síndrome ASIA ocorre quando adjuvantes, 
ou seja, substâncias estranhas ao corpo humano, 
desencadeiam uma reação imunológica que faz com 
que o organismo ataque a si mesmo.   

A doença pode causar o aparecimento de complica-
ções inflamatórias e autoimunes locais e generalizadas, 
com sintomas como fadiga crônica, dor articular e mus-
cular e fraqueza muscular.Além disso, pode levar ao 
surgimento de outras doenças autoimunes sistêmicas, 
como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico 
e esclerose múltipla.”

Podendo ocorrer mesmo após 10 anos da implan-
tação das próteses de silicone a síndrome ASIA ainda 
não tem cura. Não existem tratamentos conservado-
res , somente a remoção da prótese pode aliviar os 
sintomas .

Porém , estudos afirmam que doenças auto imunes 
podem ser desencadeadas em qualquer estágio da vida 
, mesmo se nos exames os laudos forem negativos .

Critérios para avaliação 
* Exposição a um estímulo externo (infecção, vacina, 

silicone, adjuvante) antes das manifestações clínicas.
* Aparecimento de uma das manifestações clínicas 

abaixo: – Dor muscular, miosite ou fraqueza muscu-
lar; – Dor articular e/ou artrite; – Fadiga crônica, sono 
não repousante ou distúrbios do sono; – Manifesta-
ções neurológicas (Perda de forca, Falta de equilíbrio, 
espasmos musculares) – Alteração cognitiva, perda 
de memória

– Febre, boca seca;
Os trabalhos científicos recentes tem citado também 

como manifestação clinica alteração na pele da mama 
como uma inflamação crônica.

O tratamento é realizado pelo médico mastologia 
associado ao médico reumatologista.

Os principais fatores relacionados a esta síndrome 
são:

* Substâncias contidas nas vacinas
* Próteses de silicone
* Injeções de biomaterias cirúrgicos / biomateriais 

estéticos
* Outros tipos de dispositivos implantáveis no corpo 

humano.
Um caminho para quem deseja fazer implante de 

silicone é solicitar ao seu médico exames que diag-
nosticam se existe a possibilidade de pré disposição 
a doenças auto imunes . Caso seja afirmativo o ideal 
é que por ser uma síndrome relativamente nova e não 
existam estudos científicos suficientes para encontrar 
uma saída , a única será não realizar o implante visto 
todos os riscos que podem ocorrer . 
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Vacinação contra polio 
inclui as quatro UBSs 

reabertas esta semana
As quatro unidades bá-

sicas de saúde (UBS) de 
Rio Preto que retomaram os 
atendimentos de rotina nes-
ta quinta-feira (22) estarão 
abertas para a vacinação 
contra a poliomielite durante 
o segundo Dia D, que acon-
tece neste sábado (24). São 
elas: Cidadania, Gonzaga de 
Campos, Rio Preto I e Cidade 
Jardim.

Em toda cidade, as salas 
de vacina vão funcionar das 
8 às 17h, em 25 unidades de 
saúde, além de seis escolas. 
Os locais podem ser consul-
tados no site da prefeitura 
no link: www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas. Quem não 
puder levar os filhos no sába-
do, pode comparecer a uma 
sala de vacina de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 16h30. 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A campanha termina no dia 30 
de outubro.

No primeiro Dia D realiza-
do pela Secretaria de Saúde, 
3.031 menores foram vacina-
dos, fazendo com que a taxa 
de cobertura triplicasse. No 
entanto, Rio Preto ainda está 
longe de atingir a meta de imu-
nizar 19.149. Até o momento, 
foram administradas 6.057 do-
ses em menores de 15 anos.

“A expectativa é de poder 
melhorar esse índice neste 
sábado, pois neste ponto da 
campanha já deveríamos estar 
com pelo menos 50% da co-
bertura”, afirmou a gerente de 
imunização, Michela Barcelos.

Crianças de 1 a 5 anos 
devem receber a dose da Va-
cina Oral Poliomielite (VOP), 
que protege contra a paralisia 
infantil. As demais devem atu-
alizar a carteira de vacinação 
com as doses de rotina, pre-
conizadas pelo SUS.

Semana de Comunicação terá palestras online

Na próxima semana, de 
26 a 29 de outubro, aconte-
ce a 16ª Semana da Comu-
nicação da Faculdade Unirp 
de Rio Preto. A programação 
será com palestras voltadas a 
comunicação e na segunda-
-feira (26) na abertura quem 
se apresenta é o Presidente 
da APP Brasil, Enio Vergeiro.

Da REDAÇÃO

Guilherme BATISTA

Na terça-feira (27) minis-
tra palestra o CEO da Insatv 
Jair Vilaboas, precursor das 
transmissões online no Bra-
sil. Na quarta-feira (28) Davi 
Costa do Site Mercado, é 
quem ministra palestra sobre 
publicidade.

E quinta-feira (29) para 
encerrar falando sobre jorna-
lismo investigativo os pales-
trantes serão os jornalistas 

Alan de Abreu repórter da 
Revista Piauí e Carlos Hen-
rique Petrocillo, repórter da 
Folha de São Paulo.

O coordenador do Curso de 
Comunicação Social da Unirp, 
Djalma Cola, destaca que se-
rão palestras imperdíveis com 
assuntos pertinentes.

“A 16ª Semana da Co-
municação será voltada para 
professores, estudantes e 

amante da comunicação,” 
afirma. As palestras serão 
online e a transmissão será 
feita pela plataforma Micro-
soft Teams. Segunda-feira, 
quarta-feira e quinta - feira 
as palestras serão às 19h30 
e na terça-feira às 20h30. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas através do 
site da faculdade no www.
unirp.edu.br.

atualização. A média de óbitos 
também caiu para dois, depois 
ficar variando entre três e qua-
tro. Atualmente, Rio Preto conta 
com 275 pacientes internados 
por SRAG, sendo 95 na UTI 
e 180 enfermaria. Dos casos 
confirmados com coronavírus, 
são 132 internações, com 65 
na UTI e 67 na enfermaria.

Nesta sexta-feira (23) foram 
142 casos confirmados de Co-
vid-19, sendo 98 por RT-PCR 
(infecção recente) e 44 por 

teste sorológico (infecção anti-
ga). Com isso, a cidade chega 
25.523 casos confirmados, 
sendo 2.579 em profissionais 
da saúde.

Foram registrados ainda 
mais três óbitos, totalizando 
682 mortes, com uma taxa de 
letalidade de 2,6%. O número 
de curados é de 23.828 (equi-
valente a 93,3% dos casos) e 
o coeficiente de incidência é de 
5.540 casos para cada 100 mil 
habitantes.

DIA DE FINADOS

Cemitérios terão horário estendido no Dia de Finados
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O PRIMEIRO PASSO PARA O FRACAÇO É O DEPOIS EU FAÇO. Sorria, beba muita 
água e seja feliz!RETORNAM ontem, a em-

presária Regina Lucato e ca-
sais de amigos, mais os fi lhos 
Elaine Cristina, Carol, Rui 
Lucato e a neta Julia Lucato 
Fontes que comemorou seus 
18 anos com festa em Riviera 
De São Lourenço no domingo 
passado.

 NATÁLIA TOSCANO, ao 
lado do marido o cantor ser-
tanejo Zé Neto, que faz dupla 
com Cristiano, comemorou os 
5 meses da fi lhota Angelina, 
com festinha com o tema “A 
Fazendinha”, no sítio da famí-
lia, na vizinha Ipiguá.

O EMPRESÁRIO Waldemar 
(Deco) Verdi Junior, comemora 
aniversário neste domingo, 
com familiares em São Paulo, 
e Célia Vetorasso Fauaz agita 
almoço especial para brindar 
sua nova idade hoje. A médica 
Fátima Faria Bifano, Maria On-
dina Fonseca Moreira e Bárba-
ra Jalles Guimarães Maia, que 
atualmente reside em Sampa, 
também são aniversariantes 
deste domingão. Parabéns!

KARINA SOUZA que atua 
há 16 anos em trabalho de Es-
tética, e tem técnicas que fa-
zem o atendimento de Lasers, 
agora está fazendo Remoção 
de Tatuagens Multicoloridas. 
Com rápida aplicação, melhor 
resultado comparado com 
outros Lasers. Menor tempo 
de tratamento (retirada da 
tatuagem). Mais detalhes (17) 
99181-4336.

SER OU NÃO SER? Bol-
sonaro tem afirmado que a 
vacina contra a covid-19 não 
será obrigatória. Em São Pau-
lo, Doria garante que toda 
a população será vacinada, 
compulsoriamente. A decisão 
fi nal do imbróglio pode vir a ser 
do Supremo Tribunal Federal.

REFERÊNCIA musical e 
gastronômica na cidade, o 
Quintal Food Park realiza 
aos fi nais de semana shows 
ao vivo, com 14 Food Trucks 
oferecendo diversas opções 
de comidas. 

FIQUE POR DENTRO. Ha 
quatro tipos de sociedade no 
mundo. A primeira é a inglesa, 
a mais civilizada, onde tudo é 
permitido, salvo o que é proibi-
do. A segunda é a alemã, sob 
rígidos controles, onde tudo é 
proibido, salvo o que é permi-
tido. A terceira é a totalitária, 
pertinente às ditaduras, na 
qual tudo é proibido, mesmo o 
que é permitido. E a quarta é a 
brasileira, onde tudo é permi-
tido, mesmo o que é proibido.

REPETECO. Na primeira 
pesquisa do Ibope em São 
Paulo, Celso Russomanno, 
como sempre sai na frente 
com Bruno Cova em segundo 
e Mário França mais atrás. Eu 
já assisti esse fi lme e não vi o 
“Cavalo de Tróia” atravessar a 
linha de chegada. 

POSSO PERGUNTAR? Re-
eleição é bom ou já era?

Detalhes
não tão pequenos...

DiáriodoBob
Começando mal. Carro com propaganda de candidata a 

vereadora passa o dia todo ocupando espaço proibido na Silva 
Jardim, defronte à Acirp. É um mini-outdoor. Se antes de ser 
vereadora a candidata já infringe a lei que tipo de leis ela irá 
propor? Esta nota correu pelas redes sociais e foi assinada pelo 
jornalista Lele Arantes, que durante muitos anos, antes mes-
mo de ser “Imortal”, assinava diariamente a mais privilegiada 
coluna política do Jornal Folha de Rio Preto. Vírus de bruços. 
O coronavírus alcançou um dos candidatos a prefeito. Rogério 
Vinícius está com suspeita de covid-19 e, pelo sim, pelo não, 
ficará de resguardo. Detalhe. “Virar paciente de bruços é 
estratégia em tratamento da Covid-19. A posição usada pelos 
médicos é chamada de PRONA e visa facilitar a ventilação 
pulmonar dos pacientes”. Esporte espetacular.  A Coronel 
Helena anunciou que privilegiará os esportes eletrônicos. A par 
dos Xbox e Playstation da molecada, uma voltinha pela cidade 
e ela saberia da importância do esporte amador na vida real 
de Rio Preto. Ferro e fogo. Os candidatos a vereador estão 
enfurecidos. Consultas ao sistema da Justiça Eleitoral apontam 
que os partidos na cidade estão recebendo repasses de milhares 
de reais para a campanha, mas os que estão na disputa pela 
Câmara dizem que nenhum centavo tem chegado no seu caixa. 
Tá ficando tudo para a campanha para prefeito pelo visto. Estão 
sufocados. Não está fácil para os candidatos a vereador. Com 
pouquíssimo espaço na TV e no rádio, sem dinheiro de partido e 
sem poder fazer reuniões com correligionários e simpatizantes, 
está difícil garimpar votos. Botando banca. Felipe Marchesoni 
tem insistido tanto em dizer que não usa o fundo eleitoral do 
partido em sua campanha que já tem gente querendo saber 
quem está bancando sua turnê pela política. Afinal, quem investe 
dinheiro em uma proposta certamente vai esperar o retorno do 
dinheiro aportado. Fim de expediente. O Show do Roberto, 
meu programa de rádio na Interativa FM (104.3), já definiu os 
dias (em sorteio realizado ontem), para os candidatos subirem 
no Palanque Eletrônico, atração de conceito nas ultimas elei-
ções municipais. Todos os candidatos já foram comunicados 
e confirmaram presença no estúdio, pra falar de seus planos 
de governo durante 15 minutos ininterruptos. Ponto e basta!

Está Chegando...
A 16ª edição da famosa Chopp Fest realizada pelo Rotary Club São 
José do Rio Preto – Palácio das Águas. Este ano o evento marcado 
para o dia 7 de novembro, sábado, será pelo sistema de drive-thru 
no Buffet Marisa Abud das 12 às 15 horas. O interessado compra 
um kit (como chop e fingger foods/aperitivos), pega o kit e curte 
em casa a “tradicional festa”.  Renda para instituições que são 
auxiliadas pela Rotary Fundation.

Nota máxima
O resultado da avaliação dos 
estudantes dos cursos de 
Medicina e Enfermagem da 
Famerp de Rio Preto, que 
garantiu nota máxima no Enade 
à instituição, foi motivo de 
homenagem nesta semana 
na Câmara dos Deputados. 
A moção de aplausos foi 
indicação do deputado federal 
Geninho Zuliani, que tem como 
base política Rio Preto e região.

Ouvidos Moucos
O rio-pretense Elsinho Mouco, 
o marqueteiro favorito de 
Michel Temer, está cuidando 
da  campanha  de  Ce l so 
Russomano. Foi ele que criou 
o CR10, inspirado na sigla do 
jogador Cristiano Ronaldo – e 
de sua camisa nº 10. Mouco 
tem dito que colar a imagem 
do candidato em Bolsonaro 
ajuda a cristalizar o voto dos 
jovens, pobres e evangélicos, 
segmentos onde ele tem maior 
densidade eleitoral. Será? Tem 
que perguntar aos pastores das 
ovelhas.

Inscrições Abertas
A formação em psicanálise deve obedecer os tripé: teoria, análise 
pessoal e supervisão clínica. Por isso, é muito importante a 
escolha correta da escola em que você pretende realizar o seu 
curso. O NPP – Núcleo Brasileiro de Pesquisas Psicanalíticas 
conta com uma Unidade aqui em São José do Rio Preto há 
oito anos e está com inscrições abertas para uma nova turma, 
com início previsto para o próximo mês de novembro. Entre em 
contato pelo e-mail Nucleodepesquisas.com.br  atendimento@
nucleodepesquisas.com.br ou pelo Whats (11) 96633-9986 e 
(11) 97680-6676.   

Dra. Araceli Albino, coordenadora técnica do 
curso NPP – Núcleo Brasileiro de Pesquisas 

Psicanalíticas

SPOTlight

(17) 99181-4336

Um amigo de verdade 
que, como todos que 

tem juízo está se 
resguardando para 

voltar ao trabalho. Flávio 
Teixeira, 

professor e criado do 
Colégio Universitário, 

um dos mais conhecidos 
pontos de referência 

educacional para crianças 
e jovens., 

A Pandemia não mudou 
o ritmo da escola, que 

adotou aulas VIRTUAIS, 
vencendo todos os 

desafi os, valorizando o 
ensinamento numa linha 

direta e bem aplicada, 
aplaudida pelas 

famílias que têm seus 
fi lhos sob educação do 

Universitário.  

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)
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DELIBERAÇÃO nº 10, de 23 de Outubro de 2020 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo Plano São 
Paulo, como fase 3 (cor AMARELA), delibera: 

 

1. Ficam alterados os protocolos sanitários anexos I, II e III da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro 
de 2020. 

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

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

1.2. Manutenção de informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 
capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local. 

1.3. Definição de responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
informação às autoridades competentes. 

1.4. Organização de ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences. 

1.5. Capacitação de todos os funcionários quanto a todas as medidas e ações de prevenção à transmissão 
da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas. 

1.6. Realização do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a Pandemia, oferecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde gratuitamente. O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. 

1.6.1. A divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus colaboradores deve ser realizada 
pela empresa.  

1.6.2. O certificado do curso deve estar disponível no local para fins de fiscalização. 

1.7. Definição de protocolos e processos (ações preventivas, como identificar precocemente sintomas, 
quais os casos para isolamento, procedimentos de higiene pessoal, entre outros) e comunicação aos 
colaboradores com a realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais. 

1.8. Comunicação à área de RH da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de COVID-19, bem 
como informação aos funcionários da mesma área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato 
próximo com o paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.  

1.8.1. Comunicação às empresas parceiras em caso de contato com funcionários ou clientes da 
contratante. 

1.9. Manutenção do funcionamento apenas nos horários definidos para o estabelecimento, que deverá 
estar regularizado junto aos órgãos municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de 
funcionamento municipal) para todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:  

1.9.1. Permissão de acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 
clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em 
todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

1.9.1.1. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

1.9.1.1.1.  Academias, com capacidade limitada a até 30% da capacidade máxima de usuários; 

1.9.1.1.2. Ensino médio, com capacidade limitada a até 20% de alunos matriculados; 

1.9.1.1.3. Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina, com capacidade limitada a até 40% de alunos matriculados; 

1.9.1.1.4. Ensino superior, com capacidade limitada a até 35% de alunos matriculados; 

1.9.2. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo de 
bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 

1.9.2.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local devem ser considerados, além da 
capacidade definida, os distanciamentos mínimos definidos nos protocolos sanitários. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas de uso coletivo; 

2.2. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café), 
salvo nos estabelecimentos próprios para consumação no local, conforme protocolo específico. 

2.3. Revistas, panfletos, brinquedoteca em salas de atendimento ou recepção/espera. 

2.4. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, brinquedos de parques infantis, espaço 
kids, academias ao ar livre e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro e não 
garantam o distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.4.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de usuários 
e do distanciamento mínimo; as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e 
sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

2.5. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras. 

2.6. Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de prestação de serviços não essencial.  

2.7. Organização de qualquer evento presencial em desacordo com os protocolos sanitários 
estabelecidos.  

2.8. Realização de cultos religiosos, reuniões ou atividades similares permitidas nesta fase com pessoas 
em pé ou que não garantam o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas. 

2.9. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, 
sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro, inclusive para inauguração ou reabertura; 

2.10. Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem ventilação, devendo ser realizados 
em ambientes ao ar livre ou bem arejados. 

2.11. Serviços de manobrista (valet); 

2.12. A entrada em cemitérios de visitantes em número superior a 40% da capacidade e sem uso de 
máscaras.  

2.13. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos locais nos horários não permitidos; 

2.13.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem estrutura instalada para atendimento dentro 
dos veículos (drive-thru). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de atendimento ao público por canais digitais, em todas as atividades e ações, tais como 
operação e venda, suporte e atendimento à distância (telefone, aplicativo ou online). 

3.2. Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do solicitante. 

3.3. Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos estabelecimentos de prestação de 
serviços.  

3.4. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes e usuários, limitando a área à mesma 
capacidade definida para atendimento ao público. 

3.5. Utilização de sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento ou aguardando atendimento. 

3.5.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível de higienização. 

3.6. Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à aglomeração. 

3.7. Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma virtual.  

3.8. Suspensão de simulações de incêndio nas instalações das empresas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz, nos locais onde o agendamento ou reserva não for obrigatório 
(filas proibidas). 

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções, inclusive nas 
filas, entre assentos e entre funcionários, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade 
ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais como crianças de até 12 
anos, idosos e pessoas com deficiência. 

4.2.1. A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma residência não será aplicável, mas 
deverá ser respeitada a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes. 

4.2.2. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa em todas as direções. 
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4.3. Limitação do uso simultâneo de elevadores, reduzindo a lotação máxima, mantendo o 
distanciamento mínimo necessário e orientando os usuários a não conversarem dentro dos elevadores. 

4.4. Realização de alertas constantes sobre a necessidade de distanciamento nos locais onde há 
circulação e grande fluxo de pessoas. 

4.5. Redução da circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora de seus 
ambientes específicos de trabalho.  

4.6. Redução do acesso de clientes e usuários nos estabelecimentos e seus ambientes. 

4.7. Restrição de circulação de pessoas em salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não podem servir de passagem para acesso a outros ambientes. 

4.8. Definição de horários de trabalho alternados para redução do número de profissionais nos 
ambientes de trabalho. 

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) para todos os funcionários 
e colaboradores quando a presença no local de trabalho para o exercício das funções não for imprescindível 
e, principalmente para os funcionários que pertençam ao grupo de risco ou convivam com pessoas do grupo 
de risco. 

4.10. Definição, quando possível, de horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de 
risco. 

 

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

5.1. Orientação aos funcionários e clientes para evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitar 
contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão. 

5.2. Máquinas de cartão devem ser envelopadas com plástico filme. 

5.3. Manutenção de portas e vias de acesso ao público fechadas, durante a realização de atividades 
internas sem permissão de atendimento ao público. 

5.3.1. A abertura de qualquer via de acesso ao estabelecimento somente poderá ocorrer durante acesso 
de funcionários ou passagem de mercadorias para os colaboradores que realizam serviços de entrega a 
domicílio. 

5.4. Utilização de barreiras físicas no formato de divisórias transparentes sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

5.5. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros ou retirada 
dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade de se evitar o contato da boca do usuário com o 
equipamento. 

5.6. Proibição de acionamento manual de cancelas pelos clientes em quaisquer estacionamentos. 

5.7. Eliminação de sistemas de identificação (para acesso ou registro de horários) por meio de biometria 
ou qualquer sistema de identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

5.7.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à disposição, no mesmo local, álcool 
gel 70% para higienização das mãos, sendo de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Proibição de acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores com qualquer sintoma gripal 
às dependências dos estabelecimentos. 

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.5 °C, não deve ser autorizada a entrada. 

6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

6.2. Verificação e registro diário dos possíveis sinais e sintomas gripais dos colaboradores antes da 
jornada laboral e também durante qualquer horário do expediente. 

6.3. Orientação aos funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse e a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em 
sequência). 

6.4. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos clientes e 
usuários é obrigatório e deve ser assegurado na entrada e durante a permanência em todos os locais.  

6.4.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 

6.5. Garantia de uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca, sem espaços laterais, de utilização individual, pelos funcionários. 

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

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

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

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de mãos 
disponíveis (devem estar devidamente instalados, providos de água corrente), contendo sabonete líquido, 
álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado. 

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

7.3. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do estabelecimento e dos funcionários e 
colaboradores periodicamente. 

 

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

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

8.1.1. Higienização a cada uso das máquinas de cartão devidamente envelopadas com plástico filme. 

8.2. Higienização dos pisos com produto desinfetante no início das atividades e a cada intervalo de no 
máximo 3 (três) horas. 

8.3. Higienização de objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante. 

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

8.4. Higienização de escadas e elevadores de uso compartilhado a cada intervalo de no máximo 3 (três) 
horas e orientação aos usuários sobre lavagem de mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, uso álcool 
em gel 70%, após o uso dos mesmos. 

8.5. Higienização das lixeiras e descarte do lixo frequente: separação do lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descarte de forma que não ofereça riscos de contaminação e em 
local isolado. 

8.6. Disponibilização de lixeiras com tampa e com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem 
o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático). 

8.7. Tapetes, carpetes e demais objetos decorativos devem ser retirados, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos. 

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

8.8.1. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas e protetores 
auriculares, ou disponibilizar local adequado para que o funcionário o faça diariamente. 

8.9. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolamento dos ambientes por onde a pessoa 
transitou e realização de higienização completa. 

8.10. Higienização de veículos alugados ou veículos de uso comum da empresa antes da utilização. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Garantia da renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), pois este equipamento não cumpre esta 
função (não realiza troca de ar). 

9.1.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

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

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

9.1.4. As portas eventualmente existentes, quando possível, deverão ser mantidas abertas. 

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

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

9.2.4. Limpeza mensal e desincrustação semestral das serpentinas de aquecimento e resfriamento; 

9.2.5. Limpeza trimestral e desincrustação semestral do umidificador, quando se tratar de sistema de ar 
central; 

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

9.2.7. Limpeza mensal da casa de máquinas/plenum de mistura, quando se tratar de sistema de ar central. 

 

10. PERMISSÕES 

10.1. Atendimento ao público pelos serviços de assistência à saúde (clínicas, consultórios, serviços de 
vacina), nas condições permitidas, dentro de shoppings, galerias e congêneres. 

10.2. Circulação em áreas ao ar livre em locais públicos e condomínios residenciais desde que respeitadas 
as demais restrições quanto ao distanciamento, uso de máscaras, proibição de aglomerações, proibição de 
uso de equipamentos coletivos não higienizados, entre outras.  

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

10.4. Atividades de entrega (delivery) ou prestação serviços no endereço do solicitante durante a 
realização de atividades internas, conforme protocolo específico. 

10.5. Realização de drive-thru (atendimento ao público dentro dos veículos) durante a realização de 
atividades internas, conforme protocolo específico.  

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

11.1. Garantia de horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o 
distanciamento mínimo, conforme previsto no protocolo sanitário para locais onde há consumação de 
alimentos. 

11.2. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo (1,5 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o número de pessoas por mesa. 

11.3. Organização de escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches. 

11.4. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por meio digital. 

11.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

11.6. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado e o correto manuseio e descarte da mesma. 

11.7. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos. 

11.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, sendo obrigatória 
a higienização das mãos na entrada e saída do local. 

11.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso.  

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

11.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

12.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo sinalização sobre a necessidade 
de lavar as mãos sempre com água e sabão líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro 
ou vestiário. 

12.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel descartável para enxugar as mãos. 

12.4. Orientação aos funcionários, clientes e usuários para evitar o contato entre uniformes e roupas 
limpas com uniformes e roupas usados, mantendo calçados longe das peças de vestuário, evitando a 
contaminação cruzada. 

12.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
24 de outubro de 2020

ANEXO II 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. As atividades comerciais não essenciais que realizam serviços de manutenção considerados 
essenciais estão limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega (prestação do serviço 
essencial), sem permanência de público no local e sem o comércio realizado presencialmente, nos horários 
não permitidos para a atividade comercial. 

1.2. Os clientes devem ser orientados ao adentrar ao estabelecimento quanto à conduta no interior do 
estabelecimento em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade estabelecida. 

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

2.3. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos estabelecimentos nos horários não 
permitidos.  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Implantação de sistema de informação visível ao público na(s) entrada(s) do(s) estabelecimento(s) 
maior(es) de 500m2 de área construída, sobre a capacidade máxima permitida de público e o número de 
pessoas existentes no momento. 

3.2. Implantação nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, dos 
estabelecimentos com mais de 500m2 de área construída, de mão de direção para circulação de pessoas, 
propiciando o distanciamento de 1,5 metro. 

3.3. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes nos estabelecimentos com mais de 500m2 
de área construída, quando houver, limitando a área à mesma capacidade definida para atendimento ao 
público. 

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

5.1. Produtos devolvidos devem ser mantidos em quarentena por setenta e duas horas antes de 
disponibilização para clientes 

5.2. Uso de provadores deve ser evitado ou reduzido. 

 

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

6.1. Higienização de produtos devolvidos (após quarentena), antes da disponibilização ao cliente. 

6.2. Higienização de provadores após cada utilização, principalmente superfícies de contato frequente. 

 

ANEXO III 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

(Mercados, supermercados, hipermercados, feiras e demais estabelecimentos comerciais de alimentos ou 
bebidas) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Implantar sistema de informação visível ao público sobre a capacidade máxima permitida de público 
e o número de pessoas existentes no momento. 

1.2. Realização de anúncios periódicos solicitando aos clientes para manter o distanciamento, usar 
máscaras e lavar suas mãos, bem como tocar apenas nos produtos que serão levados/comprados. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

2.2. Auto serviço (self-service) de produtos que requerem uso de utensílios de uso comum (pegadores).  

2.3. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.4. Anúncios verbais dos produtos/alimentos, próximo aos alimentos expostos, principalmente no caso 
de feiras e entrepostos. 

2.5. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas. 

2.6. A venda ou entrega direta de bebidas alcoólicas refrigeradas (sistemas de retirada no local – take 
away ou drive-thru), todos os dias, das 22h00min às 06h00min, excetuados: 

2.6.1. Serviços de entrega em domicílio (Delivery). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de sistema de entrega (Delivery) no endereço do solicitante. 

 

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

4.1. Disponibilização de luvas descartáveis para manuseio de produtos/alimentos a granel e recipiente 
para descarte das luvas utilizadas. 

4.2. Disponibilização preferencial de produtos já embalados, principalmente itens de açougue, padaria, 
frios e hortifrutigranjeiros. 

4.3. Utilização de sacolas e materiais descartáveis preferencialmente a insumos reutilizáveis.  

 

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

5.1. Higienização dos carrinhos e cestas de compras fornecidos aos clientes na entrada do 
estabelecimento. 

5.2. Fornecimento de produtos de limpeza adequados para clientes higienizarem cestas e sacolas de 
compras. 

5.3. Limpeza e higienização regular de todos os veículos de transporte, bem como as superfícies dos 
locais de acondicionamento de produtos, equipamentos e utensílios. 

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
EPP
EMPENHO 17244/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, conforme manifestação do Setor res-
ponsável. Notifi co Derradeiramente o representante legal da 
contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 11562/20
Notifi co o representante legal da contratada, para substituir a 
totalidade de colchonetes do item CÓD. 53484 no prazo de 
48 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalida-
des administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: E R FELIX PRODUTOS AGROPECUARIOS 
ME
EMPENHO 17838/20
CONTRATADA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA
EMPENHO 18134/20
CONTRATADA: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI

EMPENHO 17706/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL RETIFICAÇÃO
PRE 282/2020 - Ata/0125/20
CONTRATADA: R G FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS 
EIRELI
Retifi cação da razão social da empresa do Contrato supra-
mencionado – tendo em vista a alteração do mesmo – PGM 
– Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2020
ATA Nº 0800/20
CONTRATADA: A H DA S MORAES-EPP
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners para im-
pressoras – Valores Unitários – Item 01 – R$47,50; Item 
04 – R$32,00; Item 12 – R$64,00; Item 14 – R$27,00; Item 
15 – R$27,00 - SMF – Angelo Bevilacqua Neto - Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 427/2020, PROCESSO 13.581/2020, objetivando 
a prestação de serviço de locação de sanitários móveis com 
duas cabines cada, para atender a população durante a 
realização de feiras livres no Município. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 09/11/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 420/2020, PROCESSO 13.514/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais pedagógicos 
em atendimento ás unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 12/11/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
DATA E HORA DO INICIO DA DISPUTA DE LANCES DA 
SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2020 – PRO-
CESSO Nº 13.441/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cestas básicas 
para manutenção dos atendimentos regulares do projeto 
alimenta rio preto com distribuição as famílias assistidas 
pelos CRAS do Munícipio. Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento. Informo a todos os interessados que em 
virtude na divergência de data no momento da confi guração 
do processo, e para que não se alegue prejuízo, fi ca desig-
nada a data do início da sessão e disputa de lances para 
o dia 26/10/2020 08:32:00, conforme consta no Portal de 
Compras. Celia Candida Faria – Pregoeira.
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 169/2020 – Processo 
11.653/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de prótese, órtese 
e meios auxiliares de locomoção para o CER II. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 24/07/2020, sendo declaradas vencedoras as 
seguintes empresas nos respectivos itens: ADÃO MURILO 
VIEIRA ME (itens 9 , 13 , 17 , 18) ,FREEDOM VEÍCULOS 
ELÉTRICOS LTDA. (item 15), GILMED DISTRIBUIDORA 
LTDA (itens 1 , 19), LUIZ C. G. BIANCHI ORTOPEDIA (itens 
35 , 36 , 37) e NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES -EPP (itens 
2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 
, 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34). Itens 04 e 11: Fra-
cassados. Houve manifestação de intenção de recurso pela 
empresa NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES -EPP. Foram 
apresentadas as razões recursais. Não foram apresentadas 
contra razões. A pregoeira manteve a decisão prolatada 
na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Saúde que ratifi cou a decisão da 
pregoeira, negando provimento ao recurso. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO os itens às empresas conforme propostas decla-
radas vencedoras: ADÃO MURILO VIEIRA ME (itens 9 , 13 
, 17 , 18) ,FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. (item 
15), GILMED DISTRIBUIDORA LTDA (itens 1 , 19), LUIZ 
C. G. BIANCHI ORTOPEDIA (itens 35 , 36 , 37) e NAZIRA 
HUSNI CHAMAS ALVES -EPP (itens 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 
12 , 14 , 16 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 
31 , 32 , 33 , 34) e HOMOLOGO este procedimento licitatório 
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim 
- Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal de Compras e nos 
autos do processo.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 437/2020, PROCESSO 13.649/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de matérias de escritório. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 10/11/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 408/2020, PROCESSO 13.431/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de concreto usinado para 
reforma e construção de praças, jardins e outros serviços. 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 394/2020, PROCESSO 13.328/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de milho em grãos, 
quirera, ração cão adulto, ração peixe para os animais do 
Zoológico Municipal. Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Negócios de Turismo. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2020, às 14:30h. e 
abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

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 34.538 DE 22 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 1031512-41.2019.8.26.0576, do Jui-
zado Especial da Fazenda Pública, a Portaria nº 28.998 de 
19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE 
de seus vencimentos do(a) servidor(a) SILVIA MARGARETE 
GONCALVES, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê “com 
efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroa-
gindo os efeitos desta a 04/03/2011”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.717
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.150.215,00 
(Um milhão, cento e cinquenta mil e duzentos e quinze 
reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 
descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 613 R$ 18.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 38.300,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 475 R$ 460.915,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 188 R$ 563.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 559 R$ 70.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 443 R$ 18.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 91 R$ 38.300,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.001.08.244.0003.2007.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 523 R$ 460.915,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2033.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 463.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 100.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
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VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 561 R$ 70.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica 
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETO-
PREV

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Regimento estabelece a composição e a com-
petência do Conselho Municipal de Previdência do Regime 
Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto, 
regula o seu funcionamento e delimita as atribuições, deve-
res e responsabilidades dos Conselheiros, do Presidente, 
Vice-Presidente e Secretário do Conselho Municipal de 
Previdência, em conformidade com as normas legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
Seção I
Da Composição do Conselho Municipal de Previdência
Art. 2º O Conselho Municipal de Previdência será composto 
por 6 (seis) membros, sendo:
I – 03 (três) representantes dos servidores e benefi ciários 
do Regime Próprio de Previdência Social, dos quais dois 
representantes dos servidores em atividade e um represen-
tante dos aposentados e pensionistas, indicados com os 
seus respectivos suplentes em eleição direta entre todos os 
participantes, por meio de processo amplo e democrático, 
organizado e realizado pelas Entidades Sindicais de Repre-
sentação dos Servidores Municipais que comprovem possuir 
o devido registro no órgão competente, a ser realizado 
anualmente; e
II – 3 (três) representantes do ente Federativo – Município 
– indicados com os respectivos suplentes pelo Chefe do 
Poder Executivo.
§1º Será admitida a reeleição dos conselheiros, limitada ao 
período máximo de 03 (três) mandatos consecutivos, sendo 
a representação do conselho renovada de 01 (um) em 01 
(um) ano, alternadamente, por um e dois terços dos seus 
membros.
§2º A investidura dos membros do Conselho Municipal de 
Previdência far-se-á mediante Termo de Posse lavrado em 
Ata.
§3º Todos os membros do colegiado terão formação em 
nível superior, comprovada mediante apresentação de 
certifi cado ou diploma de conclusão de ensino superior ou 
documento equivalente.
§4º Os membros nomeados antes da entrada em vigor da 
Lei Complementar nº 626, de 24 de junho de 2020, que não 
atendam ao disposto no parágrafo anterior, tem garantido 
o direito de exercer o mandato atual, desde que possuam 
ensino médio completo, comprovado mediante apresenta-
ção de certifi cado ou diploma de conclusão de ensino médio 
ou equivalente.
§5º A função de Conselheiro é indelegável.
§6º Enquanto não for regulamentada a certifi cação de que 
trata o inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, ao me-
nos um membro do colegiado deverá possuir aprovação em 
exame de certifi cação organizado por entidade autônoma 
de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no 
anexo da Portaria MPS nº 519/2011, tendo o órgão prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a implementação 
desta exigência.
§7º No caso do inciso I, as Entidades Sindicais deverão 
comunicar formalmente à RIOPRETOPREV, em lista única, 
quais foram os servidores eleitos, com os seus respectivos 
suplentes, no prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao fi m do 
mandato do Conselho. Caso as Entidades Sindicais não 
façam tal comunicação no prazo citado, o atual Conselho, 
em eleição aberta e por maioria simples, escolherá os novos 
Conselheiros dentre os servidores ativos com mais de cinco 
anos de efetivo exercício ou inativos.
§8º Quando houver a renúncia de membro do Conselho 
Municipal de Previdência, será convocado imediatamente 
o seu suplente, o qual será empossado na primeira reunião 
ordinária do Conselho posterior à data da renúncia. Todavia, 
havendo renúncia de todos os suplentes, a vaga será pre-
enchida por representante indicado pelas Entidades Sindi-
cais de Representação dos Servidores Municipais ou pelo 
Chefe do Poder Executivo, a depender da representação, 
conforme as regras dos incisos I e II do caput deste artigo, 
no prazo de 30 dias contados da data da última renúncia. 
Em qualquer caso, o membro escolhido terá o seu mandato 
encerrado na data em que encerraria o mandato do titular.
Art. 3º O Conselho Municipal de Previdência não possui es-
trutura administrativa e de pessoais próprias, contando, para 
esta fi nalidade, com os recursos colocados à sua disposição 
pela RIOPRETOPREV.

Seção II
Da Competência do Conselho Municipal de Previdência
Art. 4º Ao Conselho Municipal de Previdência da RIOPRE-
TOPREV compete velar pelos seus compromissos, dire-
trizes e objetivos, buscando, de forma constante e perma-
nente, que o órgão se comprometa com a garantia do nível 
de excelência e de qualidade no encaminhamento, solução 
e execução das matérias levadas a seu exame ou que lhe 

são pertinentes, buscando assegurar em suas decisões, 
opiniões, votos e atos a efetividade, o êxito e a garantia de 
perenidade da RIOPRETOPREV da seguinte forma:  
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de 
políticas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social, 
devendo aprovar, anualmente, a revisão da Proposta de Pla-
nejamento Estratégico e/ou Plano de Trabalho anual;
II - defi nir, observando a legislação de regência, as diretrizes 
e regras relativas à aplicação dos recursos econômico-fi nan-
ceiros do Regime Próprio de Previdência Social, à política 
de benefícios e à adequação entre os planos de custeio e de 
benefícios;
III - deliberar sobre a alienação ou gravame de bens inte-
grantes do patrimônio imobiliário do órgão ou entidade do 
Regime Próprio de Previdência Social;
IV - decidir sobre a aceitação de doações e legados com en-
cargos de que resultem compromisso econômico-fi nanceiro 
para o órgão ou entidade do Regime Próprio de Previdência 
Social;
V - participar, acompanhar e avaliar a gestão previdenciária;
VI - apreciar e aprovar, anualmente, os planos e programas 
de benefícios e custeio do Regime Próprio de Previdência 
Social;
VII - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias do Regi-
me Próprio de Previdência Social;
VIII - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais 
por ele defi nidos, a execução dos planos, programas e orça-
mentos do Regime Próprio de Previdência Social;
IX - acompanhar e fi scalizar a aplicação da legislação perti-
nente ao Regime Próprio de Previdência Social;
X - apreciar e decidir acerca as demonstrações contábeis e 
prestação de contas anual a serem remetidas ao Tribunal 
de Contas, podendo, para tanto e se necessário, solicitar ao 
órgão ou entidade do Regime Próprio de Previdência Social 
a contratação, a seu custo, de auditoria externa;
XI - manifestar-se, pela maioria absoluta de seus membros, 
sobre a proposta de alteração deste regimento interno; 
XII - deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras 
aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social de que 
trata esta Lei Complementar.
XIII - escolher os membros do Comitê de Investimentos, 
sendo dois indicados pelos conselheiros representantes do 
Ente Federativo e dois indicados pelos representantes dos 
servidores e benefi ciários do Regime Próprio;
XIV - aprovar o Regimento Interno do Comitê de Investimen-
tos;
XV - referendar as decisões do Comitê de Investimentos;
XVI - decidir previamente sobre investimentos nas hipóteses 
de exceção previstas na Política de Investimentos aprovada;
XVII - aprovar o Código de ética elaborado pela Diretoria;
XVIII - aprovar a proposta de ato normativo que institua a 
política de alçada;
XIX - aprovar o Relatório de Gestão Atuarial; e
XX - aprovar o Relatório de Governança Corporativa.
XXI - pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de inte-
resse da RIOPRETOPREV, e que lhe seja submetido pela 
Diretoria, Diretor Superintendente ou pelo Conselho Fiscal.
XXII - praticar os demais atos atribuídos pela Lei 139/01.
§1º O Diretoria encaminhará ao Conselho Municipal de Pre-
vidência, para aprovação, as matérias objeto dos incisos I, II, 
VI, VII, VIII, X, XVII, XVIII, XIX, XX, deste artigo.
§2º A iniciativa de proposições sobre os demais assuntos 
de competência do Conselho caberá a qualquer de seus 
membros.
§3º O Conselho Municipal de Previdência aprovará, na última 
reunião ordinária de cada ano, seu plano anual de trabalho 
para exercício subsequente.
§4º O Conselho Municipal de Previdência aprovará, na pri-
meira ou segunda reunião ordinária de cada ano, o relatório 
anual de prestação de contas de suas atividades relativas 
ao exercício anterior, fazendo publicar no sítio eletrônico da 
entidade.

CAPÍTULO III
DA MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA
Seção I
Da Eleição da Mesa Diretora
Art. 5º O Presidente do Conselho Municipal de Previdência 
será eleito no decorrer da primeira Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal após a posse, ou após o término do 
mandato do presidente anterior, dentre os próprios Conse-
lheiros, para um mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a 
recondução.
§1º O CMP será presidido por membro indicado na forma 
do disposto no inciso II do  art. 2º deste regimento, eleito em 
votação realizada entre seus integrantes, o qual será substi-
tuído, em suas ausências e impedimentos, por membro es-
colhido entre os pares dentre aqueles igualmente indicados 
na forma do inciso II do art. 2º, também deste regimento, por 
período não superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
§2º Para auxiliar o presidente e eventualmente substituí-lo 
nas reuniões, será eleito entre os pares, um Vice-Presidente.
§3º O quórum para a eleição do Presidente do Conselho 
Municipal de Previdência é três conselheiros.
§4º No caso de empate, considerar-se-á eleito o candidato 
mais idoso.
§5º Para auxiliar a Diretoria Executiva na elaboração das 
atas, será eleito um secretário.
§6º Ocorrendo vacância para quaisquer dos cargos por qual-
quer motivo, realizar-se-á eleição dentre os demais Conse-
lheiros para a escolha de novo Presidente, Vice-Presidente 
ou Secretário, nos moldes do caput e parágrafos anteriores.
§7º O Presidente, Vice-Presidente e Secretário eleito na 
forma do parágrafo anterior deverá completar o mandato de 
seu antecessor.
Seção II
Da Competência do Presidente do Conselho Municipal de 
Previdência

Art. 6º Ao Presidente do Conselho Municipal compete:
I – representar externamente o Conselho Municipal de Pre-
vidência, inclusive assinando digitalmente as correspondên-
cias ofi ciais deste;
II – encaminhar aos setores competentes da RIOPRETO-
PREV as requisições de documentação, livros e informações 
que tenham sido aprovados pelo Conselho Municipal de 
Previdência, necessárias ao desempenho das funções deste;
III – prezar pelo cumprimento das deliberações do Conselho 
Municipal de Previdência e encaminhá-las a quem de direito, 
quando cabível;
IV – elaborar e distribuir a pauta das reuniões aos Conselhei-
ros com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antece-
dência;

V – convocar e coordenar as reuniões, comunicando aos 
Conselheiros a pauta dos assuntos, nos termos deste Regi-
mento;
VI – orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, 
bem como decidir questões de ordem que sejam suscitadas 
em reuniões;
VII – determinar as publicações ofi ciais no Diário Ofi cial do 
Município;
VIII – apurar as votações e proclamar os resultados;
IX – autorizar, consultados os demais membros do Conse-
lho, a presença nas reuniões de pessoas que, por si ou por 
entidades que representem, possam prestar esclarecimentos 
pertinentes às matérias em pauta, e
X – cumprir e fazer cumprir este Regimento e as demais 
disposições legais e regulamentares do funcionamento do 
Conselho Municipal de Previdência.

§1º O Presidente do Conselho Municipal de Previdência po-
derá requisitar, para assegurar o bom desempenho de suas 
atribuições, auxílio da Diretoria Executiva.
§2º O presidente terá, no caso de empate nas deliberações 
do órgão, voto de qualidade.

CAPÍTULO IV
DOS CONSELHEIROS 
Seção I
Das Atribuições dos Conselheiros 
Art. 7º São atribuições dos Conselheiros:
I – comparecer às reuniões do Conselho Municipal de Previ-
dência;
II – examinar matérias que lhe forem atribuídas, manifestan-
do-se acerca delas formalmente;
III – tomar parte nas discussões e votações, pedindo vis-
tas das matérias antes do início da votação, caso entenda 
necessário;
IV – solicitar aos setores competentes da RIOPRETOPREV 
informações consideradas indispensáveis ao desempenho 
de suas atribuições, nos termos deste Regimento;
V – comparecer às reuniões dos demais órgãos da RIOPRE-
TOPREV, quando convidados;
VI – comunicar ao Presidente do Conselho Municipal de 
Previdência, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da 
reunião anteriormente marcada, a impossibilidade de compa-
recimento, para fi ns de convocação do suplente,
VII – propor os assuntos que queira ver discutidos nas 
reuniões do Conselho com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis 
de antecedência, caso queira discutir na reunião ordinária 
próxima, ou ao fi nal de cada reunião, para inclusão na pauta 
da próxima reunião, e
VIII – exercer outras atribuições que sejam inerentes ao 
exercício de sua função.

Seção II
Das Hipóteses de Declaração de Vacância e Suspensão do 
Mandato
Art. 8º São hipóteses de declaração de vacância do mandato 
de Conselheiro Municipal de Previdência:
I – renúncia;
II – ausência injustifi cada por mais de 3 (três) reuniões con-
secutivas ou 4 (quatro) intercaladas do Conselho Municipal 
de Previdência, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, e
III – falecimento.
IV – Não comprovação dos requisitos de que trata o inciso I 
do art. 8-B da Lei nº 9.717/1998, no prazo de 60 (sessenta) 
dias após nomeação ou indicação para o Conselho.
V – Ausência da certifi cação de que trata o inciso II do art. 
8º-B da Lei nº 9.717/98, tendo o conselheiro o prazo de 6 
(seis meses) para obtenção da mesma, salvo justifi cativa, 
quando for o membro for indicado para estudo e realização 
da certifi cação.

§1º Para os fi ns do inciso II, reputam-se como ausências 
justifi cadas aquelas assim também consideradas na Lei 
Complementar Municipal nº 05/1990 (Estatuto dos Servido-
res Públicos Municipais).
§2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nos incisos 
I e V do caput, convocar-se-á imediatamente o suplente res-
pectivo, que será empossado na primeira reunião ordinária 
do Conselho depois da data da ocorrência.
§3º Caso convocado os suplentes, nos moldes do parágra-
fo anterior, havendo renúncia de todos estes, a vaga será 
preenchida por representante indicado pelas Entidades 
Sindicais de Representação dos Servidores Municipais ou 
pelo Chefe do Poder Executivo, a depender da representa-
ção, conforme as regras para a eleição, no prazo de 30 dias 
contados da data da última renúncia.
§4º A renúncia deverá sempre ser efetuada por escrito, 
mediante requerimento dirigido ao Conselho Municipal de 
Previdência, que será lido na próxima reunião posterior ao 
seu protocolo.
§5º Em qualquer das hipóteses deste artigo, o suplente 
será convocado para completar o mandato do Conselheiro 
originário.

Art. 9 A convocação de suplente no caso de declaração de 
vacância, dar-se-á por ato do Presidente do Conselho Muni-
cipal de Previdência ou, em sua falta, por qualquer um dos 
demais membros da Mesa Diretora.
Seção III
Dos Deveres e Responsabilidades dos Conselheiros
Art. 10. Os membros do Conselho Municipal de Previdência 
têm os mesmos deveres dos administradores, e respondem 
por danos resultantes de omissão no cumprimento de seus 
deveres ou atos praticados com culpa ou dolo, com violação 
à lei ou quaisquer outras normas aplicáveis.
§1º Os membros do Conselho Municipal de Previdência 
não são responsáveis por atos ilícitos praticados por outros 
membros, salvo se com eles forem coniventes ou se concor-
rerem para a prática do ato.
§2º A responsabilidade dos membros do Conselho Municipal 
de Previdência por omissão no cumprimento de seus deve-
res é solidária, mas dela se exime o Conselheiro dissidente 
que fi zer consignar sua divergência em ata.

Art. 11 As matérias de natureza ultrassecreta, secreta ou 
sigilosa, assim classifi cadas pela autoridade competente nos 
termos da Lei Federal nº 12.527/2011, bem como as confi -
denciais em decorrência de sua própria natureza, que forem 
apreciadas pelo colegiado, serão mantidas sob sigilo por 
parte dos Conselheiros e demais participantes da reunião, 
até que seja deliberada a sua divulgação pelo Conselho Mu-
nicipal de Previdência ou exaurido o prazo legal de sigilo.

CAPÍTULO V
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DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA
Art. 12  O Conselho Municipal de Previdência reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada mês, com a presença de no mínimo 
03 (três) membros, salvo exceção prevista em Lei.
§1º  O Conselho reunir-se-á em primeira convocação no 
horário determinado e caso não haja quórum, em segunda 
convocação após vinte minutos. Persistindo a ausência de 
quórum, a reunião será cancelada.
§2º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo 
Presidente do Conselho Municipal de Previdência ou por 3 
(três) Conselheiros, respeitada a antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas da data fi xada para a sua realização
§3º Das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMP, que 
serão públicas, poderão participar o Diretor Superintendente 
e demais integrantes da Diretoria da entidade do Regime 
Próprio de Previdência Social, sem direito a voto, mas com 
direito a voz, exceto se estes integrarem o referido colegiado 
na qualidade de membro, quando então terão direito a voz e 
voto.
Art. 13. As reuniões do Conselho Municipal de Previdência 
serão realizadas preferencialmente na sede da RIOPRETO-
PREV e contarão com a presença dos Conselheiros Titulares 
e dos Conselheiros suplentes, sendo que estes poderão par-
ticipar com direito a voz, mas não a voto, exceto no caso de 
substituição ou sucessão de Conselheiro titular, nos termos 
deste Regimento.
§1º Será permitida a realização de reuniões na modalida-
de videoconferência, sendo ainda possível que parte dos 
conselheiros participem do ato presencial e outra parte da 
videoconferência;
§2º  Será instituída a assinatura digital de atas e demais do-
cumentos para os membros do Conselho Municipal de Pre-
vidência, devendo a RIOPRETOPREV habilitar usuário na 
plataforma de processo digital para cada um dos membros;
§3º Na impossibilidade de todos os membros realizarem 
a assinatura nos termos defi nidos no parágrafo anterior, o 
servidor responsável pela elaboração da ata e o secretário 
do colegiado deverão assinar digitalmente a ata após a apro-
vação do documento pelo órgão, considerando o documento 
como fi rmado pelo colegiado para todos os efeitos legais.
§4º No caso do parágrafo anterior, na ausência do Secre-
tário, poderão assinar a ata em conjunto com o servidor 
responsável por sua elaboração qualquer outro membro da 
Mesa Diretora.
Art. 14. As deliberações, pronunciamentos e manifestações 
do Conselho Municipal de Previdência serão consignadas 
em Ata.
Parágrafo único – Para facilitar a elaboração da ata, a enti-
dade poderá realizar a gravação do áudio ou áudio e vídeo 
da reunião, devendo as respectivas mídias digitais permane-
cerem arquivadas pelo prazo de 5 (cinco) anos;
Art. 15. O desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões terá a 
seguinte ordem:
I – Atos Preparatórios.
I.1) Verifi cação do Quórum Legal;
I.2) Palavra da Presidência;
I.3) Palavra do Diretor Superintendente/Diretoria;
I.4) Palavra dos Membros;
II – Atos ordinatórios:
II.1) Votação da Ata da Reunião Anterior;
II.2) Apreciação do Relatório de Gestão Corporativa e/ou 
outros documentos;
II.3) Informações sobre eventos de capacitação;
III – Ordem do dia:
III.1) Deliberação sobre assuntos da agenda temática esta-
belecida no plano de trabalho anual;
III.2) Deliberação sobre assuntos não previstos na agenda 
temática;
III.2) Apreciação dos Balancetes Mensais/Bimestrais;
III.3) Apreciação dos Relatórios do Relatório do Comitê de 
Investimentos;
III.4) Referendo das decisões do Comitê de Investimentos.
III.5) Outros Assuntos pautados na forma e nos prazos pre-
vistos no art. 7º, inc. VII deste regimento interno.
§1º Atingido o horário para início da reunião sem que esteja 
presente o quórum a que se refere o inciso I, será concedi-
do o prazo de 20 (vinte) minutos, a fi m de que se aguarde a 
chegada dos demais Conselheiros.
§2º Uma vez constatado o preenchimento do quórum dentro 
do prazo de tolerância, declarar-se-á aberta a reunião, que 
prosseguirá na forma descrita nos incisos do artigo 16.
§3º Ultrapassado o prazo de 20 (vinte) minutos, encerrar-se-
-á a reunião sem qualquer deliberação dos tópicos em pauta, 
lavrando-se ata circunstanciada em que conste a inexistên-
cia de quórum necessário para início dos trabalhos.
§4º Iniciados os trabalhos, mas constatada a ausência de 
pelo menos 3 (três) dos Conselheiros durante o decorrer da 
reunião, suspender-se-á esta pelo prazo de 15 (quinze) mi-
nutos, a fi m de que se aguarde o retorno dos demais Conse-
lheiros para a retomada da reunião.
§5º Ultrapassado o período previsto no §4º sem que seja re-
composto o quórum de deliberação, encerrar-se-á a reunião 
no estado em que se encontre, lavrando-se ata circunstan-
ciada em que conste a inexistência de quórum necessário 
para o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 16. O Conselheiro que não se julgar sufi cientemente es-
clarecido para deliberar acerca de quaisquer dos tópicos em 
pauta poderá pedir vistas do documento ou adiantamento da 
discussão, desde que o faça antes do início da votação.
§1º O prazo de vista será concedido até, no máximo, a 
reunião ordinária ou extraordinária seguinte, limitado a um 
pedido de vista por Conselheiro, para cada documento a ser 
votado.
§2º Havendo urgência, o Presidente do Colegiado poderá 
indeferir o pedido de vista, ocasião em que a matéria será 
colocada para discussão na mesma reunião.
§3º A vista concedida será comum a todos os membros que 
a requisitarem, vedada a sua renovação.
Art. 17. A tramitação de matéria é composta das fases de 
análise e deliberação.
§1º Apenas será objeto e análise a matéria constante na 
ordem do dia.
§2º Em caso de urgência ou relevância, o colegiado poderá 
alterar a ordem da pauta do dia;
Art. 18. A fase de deliberação conclui a tramitação da maté-
ria.
§1º Não poderá ser adiada a deliberação no caso de matéria 
urgente e de relevância;
§2º Os conselheiros poderão modifi car o voto até a procla-
mação do resultado fi nal.
Art. 19. Para cada reunião do Conselho Municipal de Pre-
vidência será lavrada uma ata digital, com indicação do nú-
mero de ordem, data e local, conselheiros presentes, breve 

relato dos trabalhos realizados e das deliberações tomadas.
§1º Nas votações não unânimes, consignar-se-ão em ata 
nominalmente votos que resultaram na deliberação.
§2º As atas digitais contendo as deliberações do Conselho 
serão encaminhadas para o arquivo geral digital e para as 
áreas específi cas, devendo permanecer à disposição para 
consulta no site da RIOPRETOPREV.

CAPÍTULO VI
DAS REGRAS GERAIS SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEM-
BROS DO COLEGIADO
Art. 20. A Comissão eleitoral para elaboração do Regimento 
Interno para realização das eleições de que trata o inciso I 
do art. 2º deste regimento será formado por integrantes da 
Entidades Sindicais responsáveis pela realização do pleito.
Parágrafo único: A comissão eleitoral de que trata esse artigo 
terá o propósito específi co de organizar as eleições para a 
escolha da representação dos servidores públicos municipais 
ativos, aposentados e pensionistas no Conselho Municipal 
de Previdência e no Conselho Fiscal da RIOPRETOPREV.
Art. 21. São obrigações da Comissão Eleitoral:
a) receber as inscrições dos candidatos no processo eleito-
ral;
b) decidir sobre o registro de candidatura dos inscritos;
c) publicar a lista fi nal dos candidatos inscritos;
d) deliberar, por maioria simples, sobre os casos omissos 
estabelecidos neste regimento ou no regimento interno da 
eleição;
e) proferir o resultado fi nal do pleito;
g) encaminhar à Diretoria da RIOPRETOPREV, com 30 dias 
de antecedência do término do atual mandato, a lista dos 
conselheiros eleitos;

Art. 22. Os membros do Conselho Municipal de Previdência 
ou Conselho Fiscal, ou ainda, os servidores que pretendam 
se candidatar para a função de conselheiro não poderão 
integrar a Comissão Eleitoral;
Art. 23. Os prazos de inscrições, impugnação, recursos e 
demais datas do processo eleitoral constarão no calendário 
eleitoral, a ser divulgado com pelo menos 30 dias de antece-
dência ao início do período de inscrição.
Art. 24. Os representantes dos servidores no Conselho Mu-
nicipal de Previdência e no Conselho Fiscal, na qualidade de 
titulares e suplentes, deverão ser eleitos pelo voto direto dos 
servidores municipais, ativos e inativos, na forma da lei.
Parágrafo único: A eleição de que trata o caput pode ser re-
alizada de forma presencial ou eletrônica, desde que o pleito 
mantenha o caráter democrático de participação dos segura-
dos e benefi ciários.
Art. 25. Somente poderão candidatar-se ao cargo de con-
selheiro os servidores públicos municipais ou benefi ciários 
do Regime Próprio de Previdência Social que preencham, 
cumulativamente, nos termos da lei, as seguintes condições:
I – Estejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto, na qualidade 
de participante ou benefi ciário;
II – tenha concluído ensino superior até a data da inscrição;
III – Atendam ao disposto no art. 8-B da Lei 9.717/1997.
Art. 26. O regimento interno da eleição deverá prever a 
existência de recurso caso ocorra indeferimento da inscrição, 
no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação da 
listagem de candidatos, que será avaliado pela Comissão 
Eleitoral.
Art. 27. O regimento interno da eleição também deverá 
prever a existência de impugnação, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da data da publicação da listagem de candida-
turas deferidas, que será avaliada pela Comissão Eleitoral;
Art. 28. A eleição dos membros do Conselho Municipal de 
Previdência e do Conselho Fiscal será realizada, preferen-
cialmente, via rede mundial de computadores -  internet, 
usando dados cadastrais dos servidores como usuário e 
senha.
Parágrafo único – para realização do pleito, a Comissão Elei-
toral poderá solicitar informações necessárias para cumpri-
mento do disposto no caput ao Regime Próprio de Previdên-
cia Social do Município de São José do Rio Preto, respeitado 
o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados.
Art. 29. O Regime Próprio de Previdência Social colabora-
rá com o processo eleitoral, nos estritos limites fi xados na 
legislação.

CAPÍTULO VI
DAS REGRAS GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO DOS CON-
SELHEIROS
Art. 30. Os requisitos mínimos exigidos no art. 8º-B da Lei 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, a serem observados 
para nomeação ou permanência dos membros deste con-
selho, atenderão aos parâmetros previstos neste regimento 
interno.
Parágrafo único - É de responsabilidade da RIOPRETO-
PREV à habilitação das pessoas de que trata o caput, 
verifi cando o atendimento aos requisitos legais destinados a 
promover a melhoria da sua gestão.
Art. 31. Os membros do Conselho Municipal de Previdência 
deverão comprovar, conforme previsto no inciso I do art. 
8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, como condição para ingresso 
ou permanência nas respectivas funções, não terem sofrido 
condenação criminal ou incidido em alguma das demais situ-
ações de inelegibilidade previstas no inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 
§1º - A comprovação de que trata o caput será realizada a 
cada 2 (dois) anos, contados da data da última validação, e 
observará o seguinte: 
I - no que se refere à inexistência de condenação criminal, 
inclusive para os delitos previstos no inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar nº 64, de 1990, a comprovação será efetuada 
por meio de apresentação de certidões negativas de ante-
cedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal 
competentes; 
II - no que se refere aos demais fatos constantes do inciso 
I do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 1990, a compro-
vação será feita mediante declaração de não ter incidido em 
alguma das situações ali previstas. 
§2º Ocorrendo quaisquer das situações impeditivas a que 
se refere o caput, as pessoas aí mencionadas deixarão de 
ser consideradas como habilitadas para as corresponden-
tes funções desde a data de implementação do ato ou fato 
obstativo. 

§3° A RIOPRETOPREV apreciará o atendimento aos requi-
sitos previstos no caput verifi cará a veracidade das informa-
ções e autenticidade dos documentos a ela apresentados, 
adotando as demais providências para cumprimento das 
disposições deste artigo.

Art. 32. Os membros do Conselho Municipal de Previdência, 
como condição para ingresso ou permanência nas respec-
tivas funções, comprovarão possuir certifi cação específi ca, 
conforme previsto no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 
1998, a qual será emitida por meio de processo realizado por 
instituição certifi cadora reconhecida na forma do art. 8º da 
Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020.
Art. 33. A comprovação da certifi cação de que trata o artigo 
anterior deverá ser obtida no prazo máximo de 6 (seis) me-
ses, a contar da data do início do mandato.
§1º – a comprovação da certifi cação de que trata o caput 
será exigida ao menos de 2/3 (dois terços) dos membros ti-
tulares, devendo ser indicado, em votação, os membros que 
buscarão a certifi cação.
§2º – Para obter a certifi cação, os conselheiros deverão se 
submeter a cursos preparatórios e a realização de exames 
por provas ou por provas e títulos, às expensas do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José do 
Rio Preto.
§3º - A comprovação da certifi cação estabelecida no art. 4º 
será exigida nos prazos abaixo, contados a partir de 1º de 
janeiro de 2021, salvo se outra data for estabelecida pela 
norma federal. 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35. Um terço dos membros Conselho Municipal de 
Previdência com mandatos vigentes na data de publicação 
deste regimento interno terão os mandatos encerrados em 
31/05/2021, sendo obrigatoriamente aqueles que obtiveram 
menor votação entre os titulares e suplentes, no caso de 
membros eleitos, ou aqueles assinalados pelo Chefe do 
Poder Executivo, no caso de membros indicados por este, 
sendo, após tal data, nomeados os novos membros na forma 
dos artigos anteriores.
Art. 36 - O Conselho Municipal de Previdência pode con-
vocar, para participação de suas reuniões, diretor, técnico 
ou especialista, integrante ou não do quadro de pessoal 
da RIOPRETOPREV, a fi m de prestar esclarecimentos ou 
assessoramento.
 Art. 37. Este Regimento Interno entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se o anterior em todos os seus 
termos.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Assinaturas Digitais: Angelo Bevilacqua Neto, Wilclem de 
Lazari Araujo, Leandro Jamil Morgado, Valter de Lucca, 
Greziele Matias de Paula Domingues e Rosycarmen Pontes 
Gestal Alvares.

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA – SMA e SMS – Nº 
02/2020

DE 23 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre o funcionamento dos Cemitérios no Município 
de São José do Rio Preto, decorrente da Celebração do Dia 
de Finados, no próximo dia 02 de novembro, em função dos 
efeitos do coronavírus – COVID-19.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e o 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de 
enfrentamento ao COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.571/2020, que em 
seu artigo 1º, reconheceu o estado de Calamidade Pública 
no Município de São José do Rio Preto;
Considerando a necessidade de evitar encontros e aglome-
ração de pessoas nos Cemitérios do Município de São José 
do Rio Preto;
Considerando a celebração do “Dia de Finados” que costu-
meiramente milhares de pessoas visitam os cemitérios neste 
período;
RESOLVE:
Art. 1º - O horário de funcionamento dos cemitérios cos-
tumeiramente das 7h às 17h, fi ca ampliado, no dia 02 de 
Novembro de 2020, para às 06h30 às 18h.
 Art. 2º - Fica recomendado aos munícipes que não concen-
trem as visitas aos cemitérios públicos e particulares no dia 
02 de novembro do corrente ano em razão da pandemia, 
realizando-as durante a semana que antecede e a semana 
seguinte à data de celebração ao Dia de Finados.
Art.3º - Durante a visitação aos cemitérios fi ca obrigatória a 
utilização de máscaras, nos termos das normas estaduais, 
sendo expressamente proibido o acesso sem o uso, ou a 
retirada do item de proteção no interior dos cemitérios.
Art. 4º - Fica recomendado aos Munícipes que tomem as 
medidas de distanciamento orientadas pelas autoridades 
sanitárias, evitando encontros e aglomerações durante as 
visitas aos cemitérios.
Art. 5º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da 
sua publicação.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
ALDENIS BORIN                                                                                     
LUÍS ROBERTO THIESI                                                                                          
Secretário M. de Saúde                                                                 
Secretário M. de Administração                                                                       

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC

PRORROGAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto 
informa ao público interessado, com observância à Lei Fe-
deral 14.017/2020, Decreto Federal 10.464/2020 e Decreto 
Municipal 18.698/2020, a PRORROGAÇÃO de data de fi na-
lização de inscrições para os Editais Chamadas Públicas 01, 
02, 03 e 04/2020 da Lei Emergencial Aldir Blanc, com novo 
prazo, prorrogado para às 17h do dia 26 de outubro de 2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Antonio Carlos Rodrigues Fibras ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa Transito Lei nº 9522/05 
(div 356), vencimento 29/03/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
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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 Celso Ruela)”, na data 20/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Cristina Merlotto do Vale -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento 19/02/2019.
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 procu-
rado”, na data 16/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- D Apolinario Pizzaria ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Taxa de Licença de 
Abertura (div 427) e Taxa de Publicidade não Luminosa (div 
434), vencimento 29/06/2018.
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 na data 16/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Empreendimentos Imobiliários Damha SJRP V SPE Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de IPTU (div 002), exercício 
de 2019, vencimento 29/11/2019 e 30/12/2019.
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 José Nilton)”, na data 16/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Gustavo Lustoza Thome Alves -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento Multa Meio Ambiente (div 345), 
vencimento 09/03/2016.
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 Jorge F. Souza)”, na data 19/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- JH Azevedo Empreendimentos e Participações Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de ITBI Auto de Infração (div 
402), vencimento 04/08/2020.
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 procu-
rado”, na data 17/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Laureano Tebar -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento 20/08/2018.
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 Cintia Santos)”, na data 20/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Marciano Aparecido da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa Transito Lei nº 9522/05 
(div 356), vencimento 13/06/2016.
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 “desconheci-
do (segundo Luan)”, na data 20/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Patrícia Ines Kfuri Rubens -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade 
Urbana (div 017), vencimento 09/08/2018.
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 Marilene Abrantes)”, na data 19/10/2020.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL - TOMADA DE PREÇOS 
nº 05/2020 – PROC. nº 60/2020 
Objeto: Preparação e pintura de superfície de 12 (doze) reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) 
procedimentos externos e 02 (dois) procedimentos internos, no município de São José do Rio Preto - SP. 
Foi realizada a sessão de abertura das propostas comerciais apresentadas pelas licitantes habilitadas a 
permanecerem no certame: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, THESIS 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI e  
CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO – ME. A licitante CONSTROESTE apresentou proposta 
com valor de R$ 2.178.383,72, a licitante THESIS apresentou proposta com valor de R$ 2.323.142,72, a 
licitante GOMAP apresentou proposta com valor de R$ 2.317.802,45, a licitante CLAUDINEI apresentou 
proposta com valor de R$ 2.200.466,35. A sessão foi encerrada para que as propostas sejam analisadas 
pela gerência gestora do processo. S. J. Rio Preto, 23.10.2020 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes – 
Presidente da C.L. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 55/2020, Processo SICOM 
3305/2020 objetivando a Registro de preços para fornecimento de reagentes de laboratório para 
execução de análises físico-químicas e microbiológicas nos Laboratórios da ETA/Palácio das Águas 
e da ETE/Rio Preto do SeMAE de São José do Rio Preto-SP. 
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10.11.2020, 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, 23.10.2020 – Jaqueline Freitas Reis - Gerente de Operação e Manutenção – Água / 
Wagner Castilho Botaro - Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo 
em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do 
Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 
(trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou 
Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadastro Usuário Auto de 
Infração Dispositivo Multa/prejuízo 

138044 Erica Aparecida Jose 12559/2020 Art.10, inc II  Multa R$ 2.168,64 

48649 Maria Helena De 
Oliveira 9848/2019 Art.10, inc VII  Multa R$ 2.079,00 

Data de assinatura: 23.10.2020. Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o Usuário. 
S. J. Rio Preto 23.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Camrey Maquinas E Equipamentos Industriais Ltda 2020212773 DEFERIDO
2 Garetti Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda 2020224126 DEFERIDO
3 Imobiliária Tebar S/S Ltda 2020242418 DEFERIDO
4 Rio Cardio Clinica Médica Ltda 2020195491 DEFERIDO
5 Sianest Serviços Medicos Ltda 202074325 DEFERIDO
6 Ville Japan Comercio de Veículos Ltda 2020202638 DEFERIDO

NR REQUERENTE PROTOCOLO DECISÃO
1 Judith Marqueti 2020211371 INDEFERIDO

São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 029/2020

A.R. DEVOLVIDO

Pedro Facuri Junior
Chefe da Daft
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 23 de OUTUBRO de 2020. 

Relação semanal de processos ARQUIVE-SE: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2019161827 SOLANGE RODRIGUES BARBOSA 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020238512 AGRO RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI ME 
2020235207 ANDRE LUIS DOS SANTOS 

2020231958 ARAP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

2020222141 BANCO BRADESCO S/A 
2020210022 CENTRO DO CÉREBRO E DA COLUNA LTDA 
2020229824 DORIVAL ANTUNES JUNIOR 
2020236051 EIDER LUAN OLICÉRIO 
2020229329 FAUSTO BAGGIO E DOS SANTOS ME 
2020221649 GEICIMAR ALESSANDRO SIQUEIRA EDUARDO 
2020234830 IMPERIO CENTRO EMPRESARIAL 
2020201618 INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 
2020231020 J A RUSSO ME 
2020219654 J DE O L TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS 
2020234621 JOAO ANTONIO MACHADO NETO 
2020220948 JOSE LUIS LOPES 
2020227169 KELPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 
2020211839 LAERTE BIANCHIN 
2020236915 MARTA JOSE JOAQUIM  
2020221764 N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 
2020156941 ODAIR COLTURATO ME 
2020229437 PEDRO ALVARES 
2020215458 RONALDO FERNANDO DEL CAMPO 
2020220219 SCOTTI AUTO CENTER RIO PRETO EIRELI 
2020225514 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
2020201282 SILMARA BUCHDID AMARANTE 
2020228273 VANDERLEI DIONISIO RIBEIRO 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
  2020210030 ADOLFO BORDON 

 2020193770 2020231872 ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA 
 202059988  ADRIANO LIVRAMENTO BARRETTO 

2020210817   ADRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 
  2020240652 AGOSTINHO DA SILVA 

2020203917   ALEXANDRE GOMES DA SILVA 
2020220670   ALEXANDRE JOSE DE SOUZA 
2020168987   ALEXANDRE RIBEIRO DIOGO 

  2020230191 ANTONIO JOSE DE SOUZA 
 2020209364  ARITANA GIL BASILE 
 2020200507  BRUNO FERNANDES MINARI 

2020213165   CAIO AUGUSTO LEME GUIMARÃES 
2020190902   CAIO HENRIQUE BERCE HAGUIAHARA 
2020193622   CARLOS HENRIQUE ARIOZI 
2020208503 2020208933  CARLOS LOUZADA DA CUNHA 

 2020230593  CELSO FELIX DA SILVA JUNIOR 
2020184811   CELSO HENRIQUE TRIZOTTO SILVEIRA 

 2020223499 2020223508 CICERO CESAR ARAUJO NANO 
2020201729   CLAUDINEIA DOS SANTOS SOARES 

 2020209621  CLEBER DOS SANTOS EIRAS 
2020215654   CLEBER FREZZATTI 
2020203561   CLEITON ALEXANDRE DORNELA 
2020217082   CONSTRUTORA TAMELINI EIRELI 
2020226407   DARIO MIRUEIRA CORTEZIA 
2020206355 
2020206357   DAVID MARTINS DA SILVA 

 2020205599  DJALMA DE MATOS ZANGEROLAMI 
  2020239510 DURVAL ALVES SILVEIRA SOBRINHO 

2020223067   EDINA OLIVEIRA DOS SANTOS 
 2020219751  EDINEIA MOURA DA SILVA BEZERRA 

2020219930   EDUARDO MARTINS CORREIA 
2020149038 2020149045  EGBERTO DE OLIVEIRA 
2020227835   EGNA CALASSIO DA SILVA SANTOS 

 2020217162  ELISMAR ALVES CAMARGOS JUNIOR 
2020221751   ELVIS FABRICIO DA MATA 

 2020232240  ERICA CRISTINA BARROZO 
 2020206316  ERMINDA XAVIER CARDOSO 
  2020239509 ERNESTO ZEFERINO DIAS 

2020221126   ESTHER ROCHA DE OLIVEIRA 
2020223557   FABIO COMINO DANTAS 
2020220226   FABRICIO ROGERIO LOMBARDI 
2020218163   FERNANDO PERINI PARABELA 
2020211715   FLAVIA DE AZEVEDO MARQUES 

 2020211697  FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES FILHO 
  2020233874 FREDERICO BRESSAN 
 2020195833  GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS BACHIM 

2020188497 2020188499 2020235330 GILBERTO ALVES DE SOUZA 
 2020233057  GISELE SILVA CARVALHO 
  2020214986 GIULIA MARIA TONOLI 

2020209445   GUSTAVO LEITE SEGANTINI 
2020197085   GUSTAVO MARCATTO 

  2020222066 HG 319 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA 

2020219979   IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO 
E VITÓRIA PARA ESSA GERAÇÃO 

 2020209420  ILIDIO MARCOS DA SILVA 
 2020211510  IVAN CHRISTIAN MARCATTI DE OLIVEIRA 

2020155855 
2020163499 2020163487 2020163493 

2020155862 J II AGRONEGÓCIOS S/A 

 2020170110  JEFFERSON JOSE TAVARES DOS SANTOS 
 2020187733  JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA 
  2020239507 JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

2020218233   JOSE CLAUDIO DA ROCHA 
 2020179896  JOSE EDUARDO ROMA 
 2020223637  JOSE EDUARDO SANTINI 

2020206201   JOSE FABIO FARIA 
2020215361   JULIO CESAR NAKAGAWA 

 2020218190  LARISSA SOUSA ALMEIDA 
2020191987   LEONARDO SESTAK 
2020199768   LILIAN MARA ORIVES SANT ANA CINTRA 
2020213143   LUCIANO AUGUSTO NOGARA MARTINS 

  2020229380 LUCIMAR NEGRÃO RABESQUINE 
  2020239693 LUIS FERNANDO BURIM BALESTRIERO 

2020203967  2020204678 LUIS HENRIQUE BENICHIO 
  2020235396 LUIS RICARDO SANTANA 
  2020236519 LUIZ ANTONIO ANTUNES JUNIOR 
  2020234462 LUIZ CARLOS TADASHI WADA 
  2020225266 LUIZ NERY THOMAZ VICTORIO 
 2020230568  LUIZA BIM RODRIGUES 
  2020215680 MARCELO CHAMAS 
  2020215682 MARCELO CHAMAS 

2020226239   MARCELO LIRA GARCIA 
2020193136   MARCIO ROGERIO MAZETI 

  2020239120 MARCIO VALSECHI JUNIOR 
  2020239751 MARCO AURELIO SIMÕES ROSETTE 

2020207716   MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA 
 2020218059  MARIA HELENA SALVADOR BARISAN 

2020223312   MARIA INEZ GARCIA AGUIAR 
2020231423   MARIO SERGIO MARTINS DOS ANJOS 
2020205033   MATHEUS DA SILVA SANTOS 

  2020240420 MATHEUS HENRIQUE MORENO PIRANI 
 2020214978  MAURICIO OLIVEIRA LUCHETTA 

2020207947   MAURICIO WOLFART 
2020209569   MAURO SERGIO PEREIRA 

2020176493   MAZOLA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LTDA 

2020218217   MURILO AUGUSTO VILELA 
2020227034   NICOLI MOTA FRANCISCO 

 2020219773  PAULA DAYANE FONTANETTI ZANETTI 
2020227738   PAULO CESAR MOLINA JUNIOR 
2020201680   PEDRO ALEXANDRE FERNANDES 

 2020215647  R C S RIO PRETO COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME  

2020207725   RAFAEL BARBOSA ALONSO CACERES 
2020205189   RAFAELA MINHARRO PAZ 
2020204714   RAPHAEL FERRAZ TELES DE LIMA  

  2020235995 RENATA SANCHES DA ROCHA 
 2020225616  RICARDO JERONIMO DE MORAES 

 
2020168323 
2020168121 
2020168304 

2020168327 
2020168118 
2020168307 

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

2020163314 
2020163317   ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA 

  2020168200 ROBERTO MARIO AMARAL LIMA FILHO 
 2020215577  ROBSON MARQUES DA CRUZ 



B-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
24 de outubro de 2020

2020224767 
2020226021 
2020226078 
2020226102 
2020226107 
2020226046 
2020226132 
2020224754 
2020226081 
2020224743 

 

 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020227602   RODRIGO BENTO DE OLIVEIRA 
2020193719   RODRIGO DOS SANTOS AFONSO 
2020196778   RODRIGO MIRANDA DA SILVA 
2020227039   SERGIO DE SOUZA COSTA 
2020212754 2020212765 2020212767 SERGIO RODRIGUES DA SILVA 
2020201273 2020201274  SILMARA BUCHDID AMARANTE 
2020209681   SILVIO ALESSANDRO COLARES DE MELO 

  2020238730 SIMONE FERREIRA GOMES 

2020218506   SOLANGELA APARECIDA MEDEIROS 
GUERINO 

2020209013   SUZANE EVANGELISTA GUIMARÃES 
 2020220805  TATIANE CRISTINA DE SOUZA 

2020209382   TERRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
2020212836   THIAGO LUIZ PEREIRA 
2020210230   TIAGO BUBADRA FIGUEIRA 
2020219962   TIARA CARDOSO PREVIDELLI 

 2020212137  TONIEL PEREIRA CANDEIRA 
2020192928 2020192933  VALDEIR DA COSTA LIMA FARINELI 
2020203386 
2020203398 2020203397 2020203399 WALDEMAR GATI FILHO 

2020200746   WELLINGTON ALVES FERNANDES 
2020214323   WESLEI DE ABREU BARBOSA 

 2020186808  WILLIAM TEODORO DE OLIVEIRA 
 

 João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020164923 
2020227836   ALAN JOSE COCOLO TERNERO 

2020212955   AMANDA DOMICIANO REIS BORDAN 

2020219804   ANILSON PAULO DOS SANTOS JUNIOR 

2020210852 2020210854  ARLEI CARLOS DA SILVA 

2020214908 2020214911 2020214914 
2020214916 AUREA RODRIGUES BORGES 

 2020234332  DANILO CESAR FRANCISCO 

2020212696   DANILO MORAIS DE LIMA 

2020218943 2020218947  DOUGLAS RODRIGUES GOMES 

2020231039   ELAINE CRISTINA LEITE DA SILVA 

2020206131   ELISANGELA CARDOSO MENDES 

  2020211838 EXPRESSO ITAMARATI S/A 

  2020212609 GUSTAVO HENRIQUE MARCILIANO 

2020223236   JESSE VICENT DA COSTA LIMA 

 2020230947  JOANA PARO 

2020208575   JOSÉ CARLOS AIDAR AYOUB 

2020181648 2020201383 
202036488 

2020181640 
2020225243 MARCO ANTONIO PINHO MAIA 

  2020209239 MARCOS CESAR DOS SANTOS 

2020225018   NICOLA DATORRE NETO 

2020207100  2020205641 NILDA FERREIRA MELCHIORI 

2020191471 2020241982  PETRONIO TEIXEIRA FALCÃO 

2020203553   QUIRINO CARDOSO NETO 

2020174038   REGIS FERNANDO DOS REIS 

 2020178431  RODNER PEREIRA REZENDE 

 2020229155  SAMUEL HENRIQUE LEME 

  
2020194671 SETPAR JARDIM VISTA BELA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA 

  2020208516 SIDNEI OLIVEIRA DE SOUZA 

2020218250 2020218252  SILVA RENATA BASSI MOREIRA 

 2020213145  SUELI SUMIE HOMA 

  2020218035 VANESSA ELIAS JUNGERS 
 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 24 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALEXSSANDY PINTO DE MOURA 02180/20 AIF-S-D 000181 
ANDRE LUIZ DE MELLO 02184/20 AIF-S-A 000110 
BARCHA & BARCHA LTDA 02190/20 AIF-P-A 000204 
BRUNO GONÇALVES DA SILVA GARCIA 02186/20 AIF-S-A 000113 
CAROLINE SIQUEIRA VALENCIO 02172/20 AIF-S-D 000168 
D RAPHE FILHO ME 02196/20 AIF-A-LF 000172 
DIEGO FARIA DOS SANTOS 02187/20 AIF-S-A 000114 
DROGARIA ZAP LTDA 02191/20 AIF-P-C 000250 
EDUARDO FERREIRA MACHADO 02182/20 AIF-S-A 000108 
FRANCIELE PERPETUA FERNANDES MELLO 37507301800 02194/20 AIF-S-E 000093 
GABRIELA RODRIGUES BICUDO DA ROCHA 02175/20 AIF-S-D 000176 
GEAN TEODORO DOS REIS SERV FESTA ME 02404/20 AIF-A-LF 000174 
GIOVANNA LISITA CELICO MATOS 02177/20 AIF-S-D 000178 
GIULIA MENDONÇA SCANDIUZZI 02176/20 AIF-S-D 000177 
HUMBERTO RICARDO MOSCARDO 34360406819 02403/20 AIF-A-LF 000173 
IAN SILVEIRA MARTINS SILVA 02170/20 AIF-S-D 000170 
IGOR HENRIQUE RANGEL NOVAIS 02178/20 AIF-S-D 000179 
IVAN VILELA DA SILVA JUNIOR 02179/20 AIF-S-D 000180 
JAMES LAURENT RODRIGUES DE ANDRADE 02185/20 AIF-S-A 000112 
JEAN CARLO VIEIRA DA SILVA 02188/20 AIF-S-A 000115 
JEREMIAS MACIEL BASTOS 02171/20 AIF-S-D 000169 
LETICIA FERREIRA FEITOSA 02402/20 AIF-A-M 000278 
LILIAN GUTIERREZ PEREIRA 41296795896 02401/20 AIF-A-LF 000178 
MATHEUS GALLO BALIEIRO PEREIRA 02169/20 AIF-S-D 000171 
MATHEUS HENRIQUE BOCHIO 02183/20 AIF-S-A 000109 
MERCEARIA MOREIRA RIO PRETO EIRELI 02200/20 AIF-A-LF 000177 
ODONTORIBEIRÃO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME 02192/20 AIF-S-E 000089 
PAULO SERGIO DA SILVA 02195/20 AIF-M-L 000116 
PEDRO HENRIQUE MOURA FRANCO 02197/20 AIF-A-M 000276 
RAPHAEL DA SILVA COELHO 43671563893 02199/20 AIF-A-LF 000176 
ROSIMAR HELI DA SILVA 02198/20 AIF-S-D 000185 
THIAGO JOSÉ PEIXOTO MARTIOLI 02174/20 AIF-S-D 000174 
VICTOR HUGO BRUNCA TOMAZ 02189/20 AIF-S-A 000116 
VICTOR HUGO DE ANDRADE 02181/20 AIF-S-D 000183 
VICTORIA MUNARI SMERIELI 02173/20 AIF-S-D 000166 
VINICIUS DIAS PEREIRA 02168/20 AIF-S-D 000172 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 013/2016)

QUINTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 028/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 040/2016.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DE GERADORES LTDA.
DA ALTERAÇÃO DO GESTOR: Para desempenhar as fun-
ções de acompanhamento do contrato previstas no item 3.1, 
da cláusula terceira do contrato original, passa a ser desig-
nado como Assessor de Projetos de TI III, Juscelino Alves, 
portadora do CPF n.º 887.859.808-97.
DATA ASSINATURA: 15 de outubro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 23 de outubro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, Lei 13.303/16)
CONTRATO Nº: 031/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: COPY TECH BRASIL – EIRELI - ME
OBJETO: Contratação de empresa para LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE ATÉ 
1.500.000 CÓPIAS A4, compreendendo a cessão de direito 
de uso de equipamentos, serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios e 
suporte técnico, conforme Termo de Referência, anexo I, 
deste CONTRATO.
VALOR: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
VIGÊNCIA: 04 de janeiro de 2021 e 03 de maio de 2021
DATA DO CONTRATO: 15 de outubro de 2020
São José do Rio Preto/SP, 23 de outubro de 2020. João 
Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Edital do Pregão Presencial nº 021/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
nº 021/2020, referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL, EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO 
DAS AULAS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
NA SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CONTÁGIO 
DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (CO-
VID-19). O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão 
no dia 10 de novembro de 2020 às 09:00 horas, na Biblio-
teca Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 23 de 
outubro de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, 
com a disponibilização de mão de obra, materiais e equipa-
mentos em diversas unidades da municipalidade.
Face ao constante dos autos do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 39/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57/2020, 
ADJUDICO o objeto para a empresa MEGA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI – EPP, inscrita 
no CNPJ nº 67.472.175/0001-72, localizada na Rua Nicolau 
Abud Neto, nº 711, Loteamento Residencial Alto dos Ipês, 
na cidade de Andradina – SP, CEP 16901-145, que venceu 
o item 01 Prestação de serviços de limpeza e manutenção 
‘assistência social’, no valor mensal de R$8.202,42, total de 
R$98.429,04, item 02 Prestação de serviços de limpeza e 
manutenção ‘creches’, no valor mensal de R$3.579,77, total 
de R$42.957,24, item 03 Prestação de serviços de limpeza 
e manutenção ‘cultura’, no valor mensal de R$2.076,24, total 
de R$2.076,24, o item 04 Prestação de serviços de limpeza 
e manutenção ‘escolas’, no valor mensal de R$15.968,75, 
total de R$191.625,00, item 05 Prestação de serviços de 
limpeza e manutenção ‘praças’, valor mensal de R$3.844,01, 
total R$46.128,12, o item 06 Prestação de serviços de 
limpeza e manutenção ‘rodoviária’, no valor mensal de 
R$13.983,59, total de R$167.803,08 e o item 07 Prestação 
de serviços de limpeza e manutenção ‘saúde’, valor mensal 
R$2.345,21, total de R$28.142,52,  perfazendo um valor glo-
bal da empresa e desta licitação de R$599.999,88 (Quinhen-
tos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais 
e oitenta e oito centavos) e HOMOLOGO o procedimento.                           

Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 23 de outubro de 20
20.                                                                                                                                   
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução de reparos 
em pneus de veículos da frota municipal
Data do Encerramento: 10/11/2020
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, 20 de outubro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
Objeto: Aquisição de cestas básicas natalinas para distribui-
ção as famílias carentes do município.
Data do Encerramento: 11/11/2020
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, 21 de outubro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Editais de
CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE VIAJANTES DA ARARAQUARENSE
São José do Rio Preto, 24 de outubro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Diretoria Executiva da Associação de 
Viajantes da Araraquarense (A.V.A), Sr. Paulo Roberto Am-
brósio, usando das suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo capítulo ll,artigo 30, F1.ll do estatuto social da entidade 
representativa , convoca os senhores associados para se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária , a realizar-se no 
dia 13 de Dezembro de 2020(domingo) , em sua sede local 
sita á av. Brigadeiro Faria Lima, 5913,das 08:00 horas ás 
12:00 horas. Na ocasião, serão as seguintes ordens do dia : 
1-Apresentação de contas da última gestão 
2- Eleição do Conselho Deliberativo Biênio Janeiro/ 2021- 
dezembro /2022
Atenciosamente
Paulo Roberto Ambrósio
Presidente da Diretoria Executiva da A.V.A

 
AUSTA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ nº 65.709.198/0001-22 

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Senhores(as) Acionistas: Ficam convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária do Austa Participações S.A., que realizar-se-á no Auditório do 
Austaclínicas, localizado na rua Dr. Antonio Bahia Monteiro, 465, pavimento térreo 
do Condomínio Medical Center, nesta cidade, CEP 15070-450, no dia 30 de outubro 
de 2020, às 12:00 h, para a seguinte ordem do dia: 1- Criação do Conselho de 
Administração da Companhia e a definição de suas competências; 2- Eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia; 3- Criação de capital 
autorizado da Companhia e seu valor limite; 4- Reforma ampla do estatuto social 
da Companhia; 5- Emissão de Bônus de Subscrição pela Companhia em benefício 
da CALEDONIA SAÚDE S.A. (CNPJ/ME 25.249.439/0001-83) São José do Rio 

Emissão de Bônus de Subscrição pela Companhia em benefício 
83) São José do Rio . 

Preto/SP, 20 de outubro de 2020. Mario Jabur Filho, Diretor Presidente. 
 



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
24 de outubro de 2020

Editais de
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COMISSÃO ELEITORAL  
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, considerando que transcorreu in albis o prazo 
para recurso contra o indeferimento de inscrições, HOMOLOGA e torna pública a relação das 
candidaturas deferidas conforme o art. 2º, §3º, do Edital de Regulamento para as Eleições:  
 
 I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
 

HOSPITAIS DE 
ENSINO 

Instituição CNPJ 
Fundação Faculdade Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto (FUNFARME) 

60.003.761/0001-29 

Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio 
Preto (Hospital Veterinário – UNIRP) 

04.897.478/0003-89 

 
HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS 

Instituição CNPJ 
Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 59.986.224/001-67 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do 
Rio Preto 

59.981.712/0001-81 

 
PRESTADORES 

DE SERVIÇO 
COM FINS 

LUCRATIVOS 

Instituição CNPJ 
____________________________________________ ________________ 

 
A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de Serviços de 
Saúde, ocorrerá no dia 09 de novembro de 2020 (segunda-feira), na sede do CMS.  

 A eleição do representante de Hospitais Filantrópicos ocorrerá às 18h00.  
 A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos ocorrerá 

às 18h30.  
 A eleição do representante de Hospitais de Ensino ocorrerá às 19h00. 

 
II – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Nome do Trabalhador Lotação RG 
Valter de Lucca UBS Vetorazzo 8.177.393-6 
Elaine Boreli Gianini de Faria UPA Jaguaré 32.415.664-9 
Adriane Secundino de Oliveira Compl. Doenças 

Crônicas 
24.344.327-4 

Maria da Conceição Dantas Isso UBS Vetorazzo 23.086.571-9 
José Robson Samara Rodrigues de Almeida Jr CAPS I Sul  47.900.822-X 
Ana Cristina Viana da Silva Banco de Leite 20.094.865-9 
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Edenilson Euzébio SAMU 33.958.917-6 
José Elias de Souza Ag. Comb. as Endemias 13.712.951-8 
Gisele Baptista Mantovani UBS Eldorado 43.362.847-9 

 
A escolha das pessoas físicas que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores de Saúde, 
ocorrerá nos dias 03 de novembro de 2020 (terça-feira), 04 de novembro de 2020 (quarta-feira), 05 
de novembro de 2020 (quinta-feira) e 06 de novembro de 2020 (sexta-feira), por meio de 02 (urnas) 
urnas itinerantes, distribuídas entres as unidades e serviços de saúde conforme sua localização nas 
regiões e cronograma previamente estabelecido pela Comissão Especial de Eleição ao qual se dará 
ampla publicidade. 
 
III – REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE QUALQUER CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Entidade CNPJ 
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de São José do Rio 
Preto 

60.006.640/0001-30 

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 61.697.546/0001-38 
Conselho Regional de Psicologia 37.115.433/0009-50 
Sindicato dos Médicos de São José do Rio Preto 56.355.282/0001-02 
Sindicato dos Odontologistas da Região de São José do Rio Preto 59.847.798/0001-54 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto 45.097.250/0001-20 
Cooperativa de Trabalho Médico de São José do Rio Preto 
(UNIMED) 

45.100.138/0001-09 

Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São 
Paulo. 

61.410.825/0001-79 

Uniodonto São José do Rio Preto – Cooperativa de Trabalho 
Odontológico 

53.206.108/0001-00 

 
A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores de Saúde, 
ocorrerá no dia 10 de novembro de 2020 (terça-feira), na sede do CMS, às 18h00. 
 
IV – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES DOS CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE 
 

Região Nome do(a) Conselheiro(a) RG 
 

CENTRAL 
Denise de Oliveira 33.309.040-8 

Fábio Crispim Cunha 24.232.569-5 
Odair Roberto de Oliveira 9.426.231-7 

REPRESA Ozória Franca da Silva 12.955.467-4 
HB Roberto Luis Neves 42.158.999-1 

CIDADE DA CRIANÇA Benival da Silva Lopes 8.864.874-6 
CEU Bráz Ramos Martins 7.125.334-8 

BOSQUE Denise Maria Ferreira  29.504.468-8 
VILA TONINHO Rodolfo Walter da Silva Garcia 19.232.295-3 
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PINHEIRINHO Márcia Garcia de Oliveira  19.240.701-6 
 Cleuza da Rosa de Souza 63.479.217-9 

SCHMITT Juliana Marcari 46.223.676-6 
TALHADO Neuza Maria Fiuza de Lima 14.841.901-X 

 
A escolha dos Conselheiros Locais de Saúde que terão representação no CMS, no segmento Usuários 
de Saúde, ocorrerá no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), no Conselho Municipal de Saúde, 
das 08h00 às 17h00. 
 
V – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 

 
ENTIDADES QUE 

ASSISTAM 
CRIANÇA OU 

ADOLESCENTES 

Instituição CNPJ 
Associação das Damas da Caridade 60.001.161/0001-21 
Associação dos Amigos da Criança com Câncer 
ou Cardiopatia (AMICC) 

01.336.570/0001-10 

Associação Operação Alegria 29.822.183/0001-02 
Associação Anjo da Guarda 00.734.532/0001-52 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Instituição CNPJ 
Clube Amigos dos Deficientes (CADE) 06.299.349/0001-52 

 
 

IDOSOS 

Instituição CNPJ 
Associação Geronto-Geriátrica de São José do 
Rio Preto (AGERIP) 

47.525.340/0001-08 

Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de 
Cássia 

51.855.864/0001-26 

 
 

MULHERES 

Instituição CNPJ 
Comunidade Apostólica Novo Alvorecer 59.851.030/0001-54 
Instituto As Valquírias 29.106.314/0001-55 

 
 
 

PATOLOGIAS 
 
 
 
 

 

Instituição CNPJ 
Associação de Reabilitação e Prevenção do 
Alcoolismo do Santo Antônio (ARPASA) 

01.751.587/0001-33 

Associação dos Renais Crônicos e 
Transplantados (ARCT) 

31.163.463/0001-08 

Associação dos Ostomizados da Região de Rio 
Preto (AORP) 

01.977.393/0001-50 

Casa de Apoio ao Paciente Adulto com Câncer 
(CAPACC) 

02.655.458/0001-04 

Grupo de Amparo ao Doente de Aids (GADA) 65.709.966/0001-48 
 
 
 
 
 

Instituição CNPJ 
Sindicato dos Empregados em Postos de 
Serviços de Combustíveis e Derivados de 
Petróleo de São José do Rio Preto e Região 

65.707.903/0001-52 

Sindicato dos Empregados no Comércio de 49.065.238/0001-94 
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ENTIDADES 
CONGREGADAS 

DE 
TRABALHADORES 

EM GERAL 
 

São José do Rio Preto (SINCOMERCIÁRIOS) 
Sindicato dos Professores de São José do Rio 
Preto (SINPRO) 

56.359.482/0001-25 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Estado de São Paulo. 

62.584.230/0001-00 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e 
Autárquicos de São José do Rio Preto e Região 

49.066.269/0001-60 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação de Alcool, Químicas e 
Farmacêuticas de São José do Rio Preto e 
Região (SINDALQUIM). 

56.355.696/0001-23 

Sindicato dos Condutores de Veículos 
Rodoviários e Anexos de São José do Rio Preto 
e Região. 

60.000.619/0001-28 

Sindicato dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de São José do Rio Preto e 
Região. 

51.859.429/0001-70 

Associação dos Permissionários Pessoas 
Jurídicas e Físicas do Mercado Municipal de 
São José do Rio Preto/SP (ASPEMEM) 

05.093.519/0001-85 

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 
Hoteleiro, Bares e Restaurantes de São José 
do Rio Preto e Região. 

60.001.690/0001-25 

 
 

ASSOCIAÇÕES DE 
MORADORES DE 

BAIRROS E 
ASSOCIAÇÕES 

COMUNITÁRIAS 

Instituição CNPJ 
Associação de Amigos e Moradores do 
Conjunto Habitacional Duas Vendas (ASSAMO) 

21.015.640/0001-45 

Associação Comunidade São Marco 
(ACOSAMA) 

24.415.213/0001-42 

Centro de Tradições Nordestinas de São José 
do Rio Preto e Região. 

00.254.491/0001-05 

 Associação de Moradores do Parque 
Residencial Fraternidade. 

32.927.633/0001-36 

 Fórum das Associações dos Moradores de 
Bairro de São José do Rio Preto/SP 

06.088.761/0001-23 

 
A escolha das entidades e associações que terão representação no CMS no Segmento de Usuários de 
Serviços de Saúde ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quarta-feira), na sede do CMS.                 
  A eleição e escolha dos representantes de Associação que assiste Crianças ou Adolescentes 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 17h30.  
 A eleição e escolha dos representantes de Pessoas com Deficiência ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 18h00.  

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

5 

 A eleição e escolha dos representantes de Idosos ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 18h30.  
 A eleição e escolha dos representantes de Movimento de Mulheres ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 19h00. 
 A eleição e escolha dos representantes de Patologias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 19h30.  
 A eleição e escolha dos representantes de Entidades Congregadas de Trabalhadores em Geral 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h00.            
 A eleição e escolha dos representantes de Associações de Moradores de Bairro e Associações 
Comunitárias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h30. 
 
Nos termos do art. 21, do Edital de Eleições todas as inscrições, recursos e resultados serão 
analisados pela Comissão Eleitoral que publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem 
como as disponibilizará no site do CMS: http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
 

São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020. 
 

 

  
Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
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COMISSÃO ELEITORAL  
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, considerando que transcorreu in albis o prazo 
para recurso contra o indeferimento de inscrições, HOMOLOGA e torna pública a relação das 
candidaturas deferidas conforme o art. 2º, §3º, do Edital de Regulamento para as Eleições:  
 
 I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
 

HOSPITAIS DE 
ENSINO 

Instituição CNPJ 
Fundação Faculdade Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto (FUNFARME) 

60.003.761/0001-29 

Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio 
Preto (Hospital Veterinário – UNIRP) 

04.897.478/0003-89 

 
HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS 

Instituição CNPJ 
Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 59.986.224/001-67 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do 
Rio Preto 

59.981.712/0001-81 

 
PRESTADORES 

DE SERVIÇO 
COM FINS 

LUCRATIVOS 

Instituição CNPJ 
____________________________________________ ________________ 

 
A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de Serviços de 
Saúde, ocorrerá no dia 09 de novembro de 2020 (segunda-feira), na sede do CMS.  

 A eleição do representante de Hospitais Filantrópicos ocorrerá às 18h00.  
 A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos ocorrerá 

às 18h30.  
 A eleição do representante de Hospitais de Ensino ocorrerá às 19h00. 

 
II – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Nome do Trabalhador Lotação RG 
Valter de Lucca UBS Vetorazzo 8.177.393-6 
Elaine Boreli Gianini de Faria UPA Jaguaré 32.415.664-9 
Adriane Secundino de Oliveira Compl. Doenças 

Crônicas 
24.344.327-4 

Maria da Conceição Dantas Isso UBS Vetorazzo 23.086.571-9 
José Robson Samara Rodrigues de Almeida Jr CAPS I Sul  47.900.822-X 
Ana Cristina Viana da Silva Banco de Leite 20.094.865-9 
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 A eleição e escolha dos representantes de Idosos ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 18h30.  
 A eleição e escolha dos representantes de Movimento de Mulheres ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 19h00. 
 A eleição e escolha dos representantes de Patologias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 19h30.  
 A eleição e escolha dos representantes de Entidades Congregadas de Trabalhadores em Geral 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h00.            
 A eleição e escolha dos representantes de Associações de Moradores de Bairro e Associações 
Comunitárias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h30. 
 
Nos termos do art. 21, do Edital de Eleições todas as inscrições, recursos e resultados serão 
analisados pela Comissão Eleitoral que publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem 
como as disponibilizará no site do CMS: http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
 

São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2020. 
 

 

  
Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 

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. GUSTAVO RODRIGO PICOLIN e ANDRESSA 
MONTANARI LIOSSI, sendo ELE fi lho de NELSON LUIZ PI-
COLIN e de CLEONICE MATHEOLI PICOLIN e ELA fi lha de 
JOSÉ ROBERTO LIOSSI e de NAIR MONTANARI LIOSSI; 

2. FELIPE DE SOUZA MARAIA eVIVIANE DE JESUS 
MACEDO, sendo ELE fi lho de MARCELO MARAIA e de 
SILVANA MELO SOUZA MARAIA e ELA fi lha de ANTÔNIO 
DE SOUZA MACEDO e de CELESTE AVELINA DE JESUS 
MACEDO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/10/2020. 


