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Covid tem
mais 430
casos e oito
mortes
A Secretaria de Saúde
de Rio Preto divulgou
nesta segunda-feira (30)
um balanço do número
de casos de Covid-19
registrados no município
no último fim de semana.
Foram 430 novos casos
confirmados de sexta-feira (27) a domingo (29), e
mais oito mortes no município.
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Tia erra nome
de namorada
e festa vira
confusão
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima
contou que após cantar os
parabéns, os convidados
cantavam “com quem será
que o aniversariante vai
casar” e, neste momento,
ela falou o nome da ex-namorada do sobrinho. A
atual namorada ouviu, não
gostou e foi em direção a
tia, questionou “você está
louca?”.
Pág.A4

Jovem de
14 anos
é morto
a tiros
Um adolescente de
14 anos foi assassinado domingo (29) com
dois tiros, no bairro Vila
Toninho, em Rio Preto.
Vinicius Eduardo Melo
Queiroz foi socorrido
mas não resistiu. No
início da noite de ontem
um menor foi apreendido pelo crime. Pág.A4

INTERIOR

Terça-feira, 1° de dezembro de 2020
Fale com a redação: (17) 3353-2447

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

EM RIO PRETO

Casos de Aids registram
queda de 62% este ano
Divulgação

GUAPURUVU

Queda de árvore em
avenida atinge carro
e duas pessoas
ficam feridas;
prefeitura divulga
laudo que aponta
problemas na
raiz da árvore.
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Rio Preto fica na Fase Amarela
mas comércio quer abrir à noite
Anúncio do governo do Estado que deixou Rio Preto na Fase
Amarela do Plano São Paulo fez
entidades ligadas ao comércio

reagirem e anunciarem encontros e articulações para que seja
garantida a abertura noturna das
lojas até às 22 horas este ano

em dezembro. Acirp e Sincomércio divulgaram nota reforçando
a importância e expectativa dos
lojistas em abrirem.
Pág.A2
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Terminal Urbano fez um ano ontem e anunciou mais de 2 milhões de embarques

Efraim volta e vai priorizar LOA e Plano Diretor estão
anel viário em Ipiguá
na pauta da Câmara hoje
O candidato Efraim Garcia
Lopes (DEM) foi eleito prefeito
de Ipiguá para os próximos quatro anos - ele já foi vice-prefeito
de Valter Sanches Feliciano de
2001 a 2004 e foi prefeito no
município de 2009 a 2012. “A

maioria das pessoas com quem
eu conversei relatou que o trânsito
que vem do Anel Viário é muito
grande e aumentou demais nos
últimos anos”, afirma o prefeito
eleito com 56% dos votos válidos
do município.
Pág.A3

A sessão ordinária da Câmara
de Rio Preto tem na pauta dois
projetos de lei complementar,
cinco projetos de lei, um de
resolução e um veto. Destes o
destaque fica inicialmente com o
PL 314/2020 que estima a recei-

ta e fixa as despesas do município
de Rio Preto para o exercício do
ano de 2021 (LOA – Lei de Orçamentária Anual) – a proposta que
terá seu mérito votado estima uma
receita de R$ 2.016.131.546,00
para o ano que vem.
Pág.A3

Hoje é celebrado o Dia
Mundial de Combate à Aids.
Em Rio Preto a cidade registrou
em 2020 o menor número de
diagnósticos em cinco anos.
Com base nos números do
Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), foram diagnosticados
112 casos de HIV neste ano.
Dentre esses casos, 69 foram
testados positivo para Aids. O
número representa uma queda
de 62,1% em relação ao ano
de 2019, quando foram contabilizados 111 casos. Pág.A5

Casos de
dengue
sobem 400%
em novembro
A Secretaria de Saúde Rio
Preto divulgou nesta sexta-feira
(30) o boletim mensal de casos de dengue no município.
Durante o mês de novembro
foram confirmados 224 novos
casos. O número representa
um aumento de 400% em relação ao mês de outubro, quando
foram contabilizados 56 casos.
Segundo a secretaria, número
já era esperado.
Pág.A5

Terminal Urbano
completa um ano
com 2 milhões
de embarques
Exatos 2.236.498 passageiros acessaram o terminal
urbano de Rio Preto pelas catracas desde a inauguração do
espaço, segundo a prefeitura.
A estação completou nesta
segunda-feira, 30, um ano de
funcionamento.
Pág.A2

Política é dinâmica
e raio não cai duas
vezes no mesmo
lugar, diz Pauléra
Pág. A3
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ATÉ 22 HORAS

Rio Preto fica na Fase Amarela
e comércio articula abrir à noite

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Entidades ligados ao comércio de Rio Preto reagitram
imediatamente ao núncio do
governador João Doria (PSDB)
nesta segunda-feira (30) que
todo o Estado de São Paulo
retorna para a fase Amarela
medida que tem com foco conter um novo avanço dos casos
de Covid-19.
Com isso a expectativa do
setor empresarial de Rio Preto
subir para a fase Verde foi por
água baixo, pois os estabelecimentos continuam restritos
a funcionar 10 horas por dia,
com 40% de capacidade de
clientes e com funcionamento
restrito até às 22 horas.
Logo após o anúncio a
ACIRP - Associação Comercial
e Empresarial de Rio Preto divulgou uma nota afirmando
que a permanência da cidade
na Fase Amarela do Plano São
Paulo, “não frustra em demasia
as possíveis tratativas junto ao
governo estadual e municipal
para que o comércio rio-pretense possa funcionar no período
noturno durante este fim de
ano”. No documento o presidente da Acirp, Kelvin Kaiser,
ainda destaca a importância da
a abertura do comércio a noite
nesta época de fim de ano.
“A partir da permanência na
Fase Amarela, atuaremos em
dois momentos. O primeiro solicitando à esfera estadual para
que seja avaliada a ampliação
do horário de atendimento
das lojas, na fase amarela, de

10 para 12 horas, ficando o
comércio aberto, como de costume no final do ano, das 10h
às 22h, de forma a reduzir aglomerações e, consequentemente, a disseminação do vírus,
garantindo melhores condições
para que os consumidores possam fazer suas compras e não
impactando tanto o comércio,
que em muito sofreu durante
todo o ano”, diz.
Ele ainda completa afirmando que caso o pedido da
Acirp seja negado, “tentaremos
ajustar, de forma conjunta com
comerciantes e órgãos competentes da área, a adequação
das dez horas permitidas dentro
de uma nova janela de funcionamento, a fim de que o comerciantes consigam atender a
demanda de consumo noturna,
tradicional para o varejo da
cidade em todo fim de ano”.
O Sindicato do Comércio
Varejista de Rio Preto também
se manifestou. O presidente
Ricardo Arroyo salientou que
infelizmente já esperava esse
posicionamento do governo do
Estado. Segundo ele, a entidade não concorda com esse
posicionamento de restrição
de horário. O argumento é que
quanto maior for o tempo do
estabelecimento aberto, menor
será a possiblidade de contágio.
Apenas das restrições ele salienta que os comerciantes estão preparados para atender os
consumidores com segurança.
Ainda sobre a abertura em
dezembro, Arroyo disse que
na manhã desta terça-feira
(1º) terá uma reunião com
representantes do comércio do
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Entidades ligadas ao comércio reforçam importância de abrir à noite

Ricardo Arroyo, do
Sincomércio
Calçadão e dos Shoppings para
definir como eles irão funcionar
neste mês de dezembro.
Já o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio
Preto e região – todos terão
que cumprir o que determina
o decreto da fase Amarela
que permite 10 horas de funcionamento por dia. Segundo
Márcia Caldas, presidente do

Kelvin Kaiser,
da Acirp
sindicato, eles estão acompanhando as determinações e
estará sempre resguardando
os direitos dos comerciários.
Governo - Uma nova reclassificação vai acontecer
apenas em 2021 no dia 4 de
janeiro, no que diz respeito ao
acompanhamento dos casos
onde poderá ocorrer, mais

Marcia Caldas, do
Sincomerciários
restrições irão acontecer a cada
7 dias.
Segundo Patrícia Ellen, secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, a decisão
tem como embasamento os
números registrados nos últimos dias e que por questão de
cautela foi tomada a decisão
de levar 100% do Estado para
a Fase Amarela.

BLACK FRIDAY

RIO PRETO

Terminal completa um Fiscalização do Procon multa 23
ano com 2 milhões
estabelecimentos na região
de embarques
Procon de Rio Preto, as recla- real) segue sendo o principal
Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

Divulgação SMCS

Mesmo com a redução no
número de usuários do sistema
de transporte urbano provocada
pela Pandemia, 2.236.498
passageiros acessaram o terminal urbano de Rio Preto pelas
catracas desde a inauguração
do espaço. A estação completou nesta segunda-feira, 30,
um ano de funcionamento.
Das 80 linhas fixas que integram o sistema de transporte
urbano de Rio Preto, 74 têm
atualmente o terminal central
como ponto de chegada e de
partida. O local oferece aos usuários do sistema mais conforto
e agilidade com acesso rápido
às ruas e avenidas que ligam o
centro aos bairros.
A Emurb (Empresa Municipal de Urbanismo) é a empresa pública responsável pela
administração e manutenção
do terminal. “É uma estrutura
muito maior que o terminal
antigo e, por isso, exige muito
mais em termos de limpeza e
manutenção. Por isso, precisamos estar atentos às demandas
em tempo integral”, observa o
diretor-presidente da Emurb,
Rodrigo Juliano.
Diferentemente do terminal
anterior (que está sendo reformado para receber as linhas
suburbanas), o atual coloca
à disposição dos passageiros
banheiros mais amplos e acessíveis, 80 tomadas para recarga
de celular, praça ajardinada
para descanso e espera, sinal

de wi-fi gratuito, assim como
pontos de venda de lanches e
bebidas quentes em frias.
Novidades - Até o fim deste
ano, será concluída a cobertura
da passarela que permite o
acesso dos passageiros, pelo
piso superior, ao terminal suburbano ao Centro de Rio Preto. A
estrutura metálica está pronta,
faltando apenas a conclusão do
forro, a montagem das telhas e
instalações elétricas.
No primeiro trimestre de
2021, a Emurb iniciará a instalação dos gradis, que impedirão
a travessia das vias internas do
terminal fora da lombofaixa.
“É um sistema semelhante ao
utilizado no metrô de São Paulo.
Foi a forma que encontramos
para dar mais segurança aos
usuários”, explica Juliano.
A obra recebeu investimentos de R$ 64 milhões
e foi custeada pelo Governo
Federal por meio do Programa
Pró-Transporte, Modalidade
Pró-Transporte – Setor Público,
em repasse operado pela Caixa
Econômica Federal.
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O Procon-SP realizou na
última sexta-feira (27) uma
operação para fiscalizar os
estabelecimentos comerciais
durante a Black Friday em
todo o Estado de São Paulo.
Segundo o balanço divulgado
nesta segunda-feira (30), das
28 lojas fiscalizadas na região
de São José do Rio Preto, 23
tiveram que ser autuadas por
irregularidades.
Somente em Rio Preto
foram seis estabelecimentos
autuados. Foram também encontradas irregularidades em
outros quatro municípios, com
cinco autuações em Barretos,
quatro em Bebedouro, três
em Fernandópolis e cinco em
Mirassol.
O coordenador do núcleo
regional do Procon de Rio
Preto, Alexandre Cavalheiro,
falou sobre as principais irregularidades encontradas no
município. “O maior problema
foi a precificação do produto,
sem informações do valor à
vista. Alguns tinham apenas
o desconto em porcentagem,
sem informar o valor real calculado para o consumidor.
Outros não informavam o preço anterior e isso é essencial
para que o consumidor possa
tomar decisão e confirmar se
é realmente vantajoso aquele
desconto”, comentou.
Segundo a assessoria do
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba,
Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

mações no município não são
classificadas em uma categoria
específica referente à Black
Friday, mas informou que foram
18 reclamações registradas
no total apenas na sexta-feira
(27), sendo metade relacionada à assuntos financeiros.
Ainda de acordo com o Procon,
há um aumento de pelo menos
20% nas reclamações nos meses finais do ano.
Em todo o Estado, o Procon-SP registrou 940 atendimentos relacionados à Black
Friday até a manhã desta
segunda-feira (30). Foram 630
reclamações e 310 consultas.
Maquiagem de preço (quando
o desconto oferecido não é

questionamento, com 139
casos. Outros problemas que
se destacam são sobre: pedido
cancelado após a compra (109
atendimentos), mudança de
preço ao finalizar a compra
(107), produto ou serviço indisponível (101) e não entrega
ou atraso (89).
O consumidor pode registrar sua reclamação no espaço
específico para a Black Friday
disponível no site (https://bit.
ly/3lidaWB) e aplicativo do
Procon-SP. Denúncias e orientações podem ser feitas nas
redes sociais do Procon-SP. Em
Rio Preto, os consumidores podem fazer as reclamações pelo
WhatsApp (17) 99627-0528.
Divulgação

Agentes do Procon durante fiscalização em Rio Preto
na sexta-feira
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

Candidatos ou
políticos. Marchar
para onde?
Fabrício MENDES

A eleição acabou. E agora?
Agora a vida continua. A política
também.
Existem na vida pública, duas
espécies de cidadãos: os candidatos e os políticos. Os candidatos são aquelas pessoas que
aparecem de dois em dois anos
- eleições municipais, estaduais e
federais – em busca de cargos,
dinheiro e/ou poder.
Os políticos não saem de
cena. Vivem e respiram o cotidiano como servidores. Não
quero dizer que os ‘políticos’ não
buscam o poder, cargo e, alguns,
o dinheiro. O candidato que vira
político, aliás, jamais quer sair do
poder. Me refiro à questão moral
e ética. O candidato não gosta do
povo. O político vive junto a ele.
A história romana conta sobre
a origem do Censo (contagem de
votos), por Sérvio Túlio. Servius
Tullius, em latim, sexto rei de
Roma.
Segundo a tradição, reinou por
44 anos, entre 578 a.C. e 539
a.C., classificou os cidadãos em
cinco classes. Conforme a divisão,
os soldados eram “preparados” de
acordo com sua estaca social. Os
mais ricos eram mais fortemente
armados e equipados e recebiam
um capacete, escudo, e armadura
peitoral todas de bronze e carregavam lança e espada.
Quanto mais baixo na escala
social, menos equipamentos recebia o soldado. Os soldados de 5ª
classe iam para o campo de batalha apenas com estilingues e fundas. Os oficiais e líderes de campo
eram escolhidos entre membros
proeminentes da sociedade civil.
Surge daí o famoso ditado popular, “de quinta categoria” quando
alguém se refere a algo medíocre
ou irrelevante. Candidatos ou políticos eram escolhidos por quem
ditava o poder. Servius criou os
‘candidatos’.
Napoleão Bonaparte criou
o que chamo de políticos. Mudou a estratégia. Forjou homens
empenhados – em dar a vida se
preciso – para construir a Nação.
A Grande Armada foi o alistamento universal, onde todos os
homens fisicamente capazes e em
idade de servir eram obrigados a
aderir as fileiras para defender a
república sob o risco de perder a
cidadania.
A maioria dos homens que
compunham a grande armada de
Napoleão foi convocada entre as
classes mais pobres. Os soldados recebiam pouco ou nenhum
treinamento, tendo que aprender
diretamente no campo de batalha. Napoleão compreendeu as
dificuldades e os anseios de seus
soldados. Ao contrário da maioria
dos exércitos e seus inimigos,
ele aboliu o castigo corporal.
Antes da revolução, mais de
90% dos oficiais do exército francês eram aristocratas ou membros
da nobreza. Na época em que
Napoleão entrou em comando,
apenas 3% deles permaneceram.
Para preencher as vagas,
Napoleão fez uma série de promoções com base no mérito. A
meritocracia. Além disso, promoveu os soldados por bravura
em combate, o que estimulou o
moral e o sentimento de que os
verdadeiros heróis estavam entre
os próprios soldados.” Napoleão
criou o Político.
Cabe a você escolher o tipo
que lhe serve, tanto para se doar
ou para pedir. Aposta em homens
oportunistas que surgem de vez
em quando para morder uma
fatia do dinheiro dos seus impostos, ou pode começar a analisar
verdadeiramente cidadãos que
possuem condições de mudar
o sistema, a favor da sociedade.
David Gates, em “The Napoleonic
Wars” 1803-1815 completou em
sua obra: “Faltava dar a esses
‘meninos’ um destino. Marchar
para onde?
Fabrício Mendes é jornalista, especializado em comunicação digital e presidente estadual do PSL Jovem São Paulo.
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CÂMARA

Orçamento e Plano Diretor
são destaques da sessão hoje
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Sérgio SAMPAIO

A sessão ordinária da Câmara de Rio Preto tem na
pauta dois projetos de lei
complementar, cinco projetos
de lei, um de resolução e
um veto. Destes o destaque
fica inicialmente com o PL
314/2020 que estima a receita
e fixa as despesas do município
de Rio Preto para o exercício
do ano de 2021 (LOA – Lei
de Orçamentária Anual) – a
proposta que terá seu mérito
votado estima uma receita de
R$ 2.016.131.546,00 para o
ano que vem.
Plano Diretor – outro projeto agora de Resolução de
autoria do vereador Fábio
Marcondes (PL) quer alterar
o prazo para o debate no que
diz respeito às audiências
obrigatórias que antecedem a
votação do novo Plano Diretor,
caso a proposta veja se aprovada em regime de urgência
– a previsão inicial divulgada
pelo presidente da Câmara,
Paulo Pauléra (Progressistas) é
que duas audiências públicas
acontecem no próximo dia 11
de dezembro e o com isso o
projeto ficaria apto a ser votado ainda nesta legislatura que
termina no dia 31 de dezembro
de 2020.
Veto – os vereadores votam
também veto parcial a projeto
de autoria da vereadora Karina
Caroline (Republicanos) que diz

Raio não cai…

Sessão da Câmara hoje discute orçamento de 2021 e Plano Diretor, entre outros projetos
respeito a ações de prevenção
a depressão e ao suicídio nas
escolas.
PLC – dois projetos de lei
complementar estão na pauta
sendo um deles que permite
que os GCMs (Guardas Civil
Municipal) a fazer horas extras
proposta de autoria de Pauléra
e o outro de autoria do vereador
Celso Luiz Peixão (MDB) que
institui a Brigada Municipal
de Proteção Contra Incêndios
Florestais, o primeiro terá o

PARA 2021

Riopretoprev publica
Política de Investimentos
Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

O Instituto de Previdência
Própria dos servidores de Rio
Preto (Riopretoprev) traz a publicação anual da Política de Investimentos da autarquia para
2021. O documento completo
foi aprovado em região ordinária do Conselho Municipal de
Previdência realizada no último
dia 27 de novembro.
O documento constitui um
importante instrumento de
planejamento para definir o
índice referencia de rentabilidade a ser buscado pelos
gestores no exercício seguinte,
estabelecendo estratégias de
alocação, diretrizes e metas
de investimentos para permitir
o monitoramento ao logo do
ano por meio de relatórios
de acompanhamento e os
resultados que foram sendo alcançados durante a execução.

IPIGUÁ

mérito votado e o segundo a
legalidade.
PL – além da LOA, outros
quatro projetos de lei serão
apreciados na sessão desta terça – sendo mais dois de autoria
do presidente da Câmara, um
que cria Unidades de Urgência
de Fisioterapia a ser implementadas nas UPAs da cidade e o
outro que dispõe sobre o tombamento da Orquestra Sinfônica
de São José do Rio Preto.
O vereador Marcondes tam-

bém tem um PL na pauta que
institui a Política Municipal
de Sanitização para conter a
transmissão de doenças infectocontagiosas. E por último
projeto do vereador Zé da Academia (Patriota) que institui na
cidade a Semana Municipal de
Conscientização e Prevenção de
Acidentes com Ciclistas.
A sessão começa às 17
horas pode ser acompanhada,
pelo Canal 4 da Net, Canal
Aberto 28.2 ou pela rádio Educativa 106,7 FM.

MOTOTAXISTAS
Prazo para renovação de
atividade começa dia 9
Sérgio SAMPAIO

A Secretaria Municipal de
Trânsito definiu o inicio do
processo de renovação da autorização para a atividade de
mototaxistas em Rio Preto tem
inicio no dia 9 de dezembro e

se estenderá até o dia 8 de
janeiro de 2021.
A portaria 30/2020 com
essa nova determinação está
publicada nesta terça-feira
(1º) no Diário Oficial (Jornal
DHoje).

ATÉ MARÇO
CMDCA prorroga registro
de entidades
Sérgio SAMPAIO

No que diz respeito aos
ativos da Riopretoprev dos
últimos três anos demonstra
que ano de 2019 o valor foi
de R$ 622.301.647,35 e o
passivo do mesmo ano foi R$
1.427.367.652,04.
O documento completo
está publicado nesta terça-feira (1º) no Diário Oficial (Jornal
DHoje).

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente) fez a prorrogação de forma excepcional
do Certificado de Registro de
12 entidades e instituições
que tem parceria com o órgão
municipal.
As publicações com a prorrogação estão do Diário Oficial
(Jornal DHoje) desta terça-feira (1º de dezembro).
A prorrogação excepcional

é baseada na Resolução 475,
de 10 de novembro de 2020,
que permite a prorrogação da
validade, durante a pandemia
da COVID-19, dos registros das
entidades sem fins lucrativos
e inscrição dos programas e
projetos não governamentais
e governamentais que prestem
atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
O novo prazo vai de 30 de
novembro de 2020 até dia 9
de março de 2021.

Efraim volta à prefeitura e
quer modernizar trânsito

Vinicius LIMA

O candidato Efraim Garcia
Lopes (DEM) foi eleito prefeito de Ipiguá para os próximos quatro anos. Ele recebeu
1.858 votos, o equivalente
56% dos votos válidos e se
elegeu junto com seu vice
Maureli Belei (PSD). Na disputa pela Prefeitura, ele superou
o candidato Coca (PSDB), que
teve 44% dos votos.
Efraim Garcia tem 61 anos
e atua como professor de língua portuguesa no ensino médio da escola Francisco Purita
em Ipiguá, onde leciona desde
1990. Na política, ele já foi
vice-prefeito de Valter Sanches
Feliciano de 2001 a 2004 e foi
prefeito no município de 2009
a 2012.
Em conversa com os mora-

dores da cidade, Efraim relatou
que a principal reivindicação
dos munícipes é com relação
ao anel viário. “A maioria das
pessoas com quem eu conversei relatou que trânsito que
vem do Anel Viário é muito
grande e aumentou demais nos
últimos anos. Com isso, vários
caminhões saem da rodovia e
atravessam direto pelo centro
da cidade. Assim que assumir a Prefeitura, pretendendo
retomar as conversas com o
Governo do Estado para tentar
a construção de uma rota alternativa para esses caminhões e
desviar o trânsito da principal
via de Ipiguá”, comentou.
O novo prefeito ainda falou sobre os demais projetos
que pretende por em prática.
“Temos um grande número de
funcionários no poder público.

Quero diminuir e utilizar o dinheiro para investir na educação e principalmente na saúde,
que foi um dos principais apelos
da população. Também pretende uma nova área no município
para construirmos um distrito
industrial para gerar empregos”, afirmou.
Vereadores - Em Ipiguá,
dois vereadores da atual legislatura foram reeleitos para ficar
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mais quatro anos na Câmara
Municipal: Renato Batatão
(PSD) com 286 votos e José
Augusto (DEM) com 203 votos.
Os novatos são: Cassiano
(DEM) com 287 votos, Paulo
Acácio (PSDB) com 209 votos,
Eneas (SOLIDARIEDADE) com
160 votos, Jesus (DEM) com
152 votos, Roni (PSD) com 135
votos, Marcelo Pignatari (PSDB)
com 130 votos e Donizete do
Juvenil (PSDB) com 107 votos.

Analisando o desempenho dos partidos nas últimas eleições
para prefeito no Estado de São Paulo, o presidente da Câmara,
Paulo Pauléra (PP, foto), disse que o PSDB saiu fortalecido, abocanhou quase 30% das prefeituras. “Desde a época do (saudoso
governador) Mário Covas para cá, o partido sempre teve número
expressivo de prefeituras”, diz. O presidente Jair Bolsonaro, diz
ele, não teve influência direta nas eleições municipais, porque
a onda bolsonarista não prevaleceu como ocorreu nas eleições
de 2018. “A política é dinâmica, nunca se repete e dificilmente
o raio cai duas vezes no mesmo lugar”, comparou. Em relação
ao desempenho do PP, Pauléra disse que o partido saiu fortalecido em todo o país ao eleger grande número de prefeitos e de
vereadores. “É o terceiro no número de deputados no Congresso Nacional e o partido saiu muito fortalecido”, diz. Diante do
desempenho do PP, Pauléra adianta que a sigla vai entrar forte
na disputa por cargos eletivos em 2022, quando o eleitorado
irá escolher o futuro presidente, governadores, senadores e
deputados federais e estaduais.

Nada certo

Avassaladora

O vice-prefeito Eleuses
Paiva (PSD) disse que só
terá uma definição se irá
assumir cadeira na Câmara
Federal em janeiro, quando os prefeitos eleitos ou
reeleitos irão definir suas
equipes para o mandato
2021/2024. “Ainda não tem
nada certo, só depois da
acomodação”, se limitou a
dizer. Eleuses é o primeiro
suplente da coligação formada entre o PSD e outros
partidos que disputaram
cadeiras no Congresso em
2018. Se algum prefeito nomear deputado da coligação
para ocupar secretaria, abriria vaga na Câmara Federal.

O eleitorado carioca decidiu eleger Eduardo Paes
(DEM), que ganhou com
extrema facilidade do prefeito Marcelo Crivella (REP).
Crivella, que é bispo da
Igreja Universal, só tem
‘cara de santo’, porque fez
o diabo para se reeleger.
Mesmo com o apoio do
presidente Jair Bolsonaro,
a derrota para o democrata
foi avassaladora. O carioca
decidiu acabar com a farra
adotada pelo prefeito de
plantão, principalmente na
área da saúde. Os puxa-sacos do prefeito, chamados
de ‘guardiões’ do Crivella,
também vão para a rua.

Os partidos de esquerda
e de extrema direita não obtiveram bons desempenhos
nas últimas eleições municipais. Os grandes vencedores
foram siglas de partidos do
centro, como PSDB, MDB,
PP, DEM e PSD. É um sinal
de que o eleitorado brasileiro
não compactua com extremismo, seja de esquerda
ou de direita. Os partidos
de esquerda encalharam e o
PT, por exemplo, não elegeu
nenhum governador. Depois
dos grandes escândalos, o
desgaste petista não chegou de forma abrupta, mas
paulatinamente. Em 2022,
será o teste de fogo!

A compra de votos rolou
solta nas últimas eleições em
cidades da região. Isso vale
tanto para prefeito quanto para vereador. O eleitor
‘malandro’ faz aquela cara
de coitado dizendo que ainda está indeciso, mas na
realidade, quer vender o
voto. É só o representante
de determinado candidato
oferecer certa quantia que o
‘negócio’ é fechado imediatamente. Não tem contraoferta, portanto, é R$ 100,
seco. Ao receber a merreca,
o espertalhão acha que está
obtendo vantagem. É difícil
acabar com essa cultura
maldita…

O processo eleitoral de
São Paulo, por ser a maior
capital do País, chamou
a atenção daqueles que
acompanham a política em
todo o Brasil. A reeleição do
prefeito Bruno Covas (PSDB)
trouxe alívio principalmente
ao eleitor que defende a política conservadora, sem extremismo. Guilherme Boulos
(PSOL) obteve bom desempenho graças a arrancada
na reta final da campanha,
porém, não foi suficiente
para derrotar o tucano. De
qualquer forma, Boulos foi a
grande surpresa nas últimas
eleições. Será que mantem
o legado?

O presidente do Patriota, Ulisses Ramalho, diz
que não fez tratativa com
Edinho Araújo (MDB) para
reivindicar secretaria para o
partido. Ramalho já ocupa
a pasta de Serviços Gerais
que, aliás, tem feito um bom
trabalho. O vereador Zé da
Academia, do Patriota, não
se reelegeu nas eleições de
15 de novembro e sinalizou
que gostaria de ser indicado
para a pasta de Esporte. Zé
é da base aliada ao governo
emedebista na Câmara, porém, só a caneta do prefeito
pode decidir. “É um bom
nome”, se limitou a dizer
Ramalho.

Renega

Legado

Tudo errado

Maldita

Parceiro

O ex-prefeito Valdomiro Lopes (PSB), que é suplente de deputado federal, tinha grande expectativa de assumir uma cadeira na
Câmara Federal, a partir de janeiro. Para tanto, bastava que um
deputado da coligação firmada em 2018, que o partido dele fez
parte, fosse eleito prefeito. Se Márcio França (PSB) fosse eleito
prefeito de São Paulo, essa possibilidade aumentaria, mas ele
foi derrotado no primeiro turro. Até onde se sabe deu tudo errado
para o ex-prefeito. Valdomiro não atendeu o celular e nem respondeu perguntas feitas pelo aplicativo para esclarecer se ainda
tem expectativa de assumir uma cadeira, por exemplo, se algum
deputado da coligação for convidado por algum prefeito para
assumir alguma pasta municipal. Se isso não ocorrer, Valdomiro
terá de se preparar para disputar o processo eleitoral em 2022,
para deputado federal ou estadual.
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Árvore cai sobre carro em avenida;
laudo afirma rompimento na raiz

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

O laudo técnico realizado
pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo constatou
que a árvore da espécie Guapuruvu, que caiu no domingo (29)
sobre um carro, “se tratava de
uma árvore com a aparência
saudável externamente”. Na
hora do acidente, duas pessoas, que estavam no carro ficaram levemente feridas. O Corpo
de Bombeiros esteve no local
para desobstruir a avenida.
O acidente ocorreu no cruzamento da avenida José Munia
com a rua Roberto Simonsen,
região sul de Rio Preto. Não
chovia e não foram registrados
ventos incomuns, no momento
do acidente.
A nota informa que o laudo
foi realizado na manhã desta
segunda-feira (30). Afirma
que “de acordo com o laudo
técnico, a observação do tronco, galhos e folhas permitiu

concluir que se tratava de
uma árvore com a aparência
saudável externamente, e em
sua parte aérea, sem sinais de
processo de desvitalização e
sem a presença de doenças ou
hemiparasitas visíveis.”
O lado cita ainda, foi possível identificar como causa da
queda a ruptura da madeira
na região do sistema radicular
(raízes), próxima à região de
sustentação, provavelmente
provocada por um processo de
degradação interna da madeira
(biodeterioração causada por
microrganismos, tais como
fungos).
“Resultou no rompimento
da estrutura de fixação da árvore e sua queda subsequente.
Pela análise do tronco e raízes
remanescentes após o evento
da queda, verificou-se a inexistência de sinais externos graves
(como lesões, necroses de
casca e do lenho ou aberturas
de cavidades) que permitissem
a visualização externa do pro-

cesso de deterioração interno
da região das raízes”.
No comunicado, a Prefeitura
informa também que técnicos
realizam, constantemente vistorias, ao longo das áreas públicas municipais. “A participação
da população na realização
deste trabalho é essencial. Pedidos de vistorias e avaliações
de árvores com risco de queda
direcionam as equipes a locais
de riscos e novas ocorrências e,
rapidamente, um laudo técnico
é elaborado. Em sequência, a
equipe de manutenção da Prefeitura recebe o laudo promove
as medidas necessárias”.
Para solicitar a vistoria de
árvores em frente ao seu imóvel ou de áreas públicas, basta
realizar um pedido na Unidade
do Poupatempo ou na Prefeitura
Regional Norte. Maiores informações podem ser obtidas no
site da Prefeitura (www.riopreto.
sp.gov.br) e no telefone do Viveiro Municipal: 3225 9769. O
serviço é gratuito.
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Carro ficou praticamente destruído com a queda do Guapuruvu, em avenida de Rio Preto

CONFUSÃO

Tia erra nome de namorada de sobrinho e
festa de aniversário acaba na delegacia
Divulgação

Uma mulher de 59 anos
procurou a Polícia Civil neste
domingo (29) para denunciar
que foi agredida pela namorada
de seu sobrinho. A confusão
ocorreu na festa de aniversário
do jovem, em uma chácara na
Estância Bela Vista.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima contou
que após cantar os parabéns,
os convidados cantavam “com
quem será que o aniversariante
vai casar” e, neste momento, a
ela falou o nome da ex-namorada
do sobrinho. A atual namorada
ouviu, não gostou e foi em direção a tia, questionou “você está

Tia foi atendida com escoriações na UPA e depois
registrou ocorrência na delegacia

FALSO SEQUESTRO

Polícia investiga a
participação de taxista
em extorsão a idoso

Tatiana PIRES

A Polícia Civil de Rio Preto
vai investigar a participação de
um taxista de 43 anos por envolvimento em caso de extorsão
a um idoso de 80 anos. A vítima
recebeu uma ligação, por volta
da meia noite, deste domingo
(29), em que um golpista dizia
ter sequestrado a filha dele e a
mataria se ele não pagasse o
resgate. O aposentado ficou em
choque por não ter em casa o
dinheiro que o bandido exigia.
O idoso contou à polícia
que passou a madrugada conversando ao telefone com o
golpista. ao amanhecer, o bandido disse à vítima que enviaria
um taxista para levá-la até uma
agência bancária. Em razão de

Tatiana PIRES

seu nervosismo, o idoso chegou
a ser ajudado pelo taxista a efetuar as transações bancárias,
foram feitas duas transferências, de R$ 1 mil e R$ 1.2 mil.
Em seguida, o taxista deixou o
aposentado em casa.
De acordo com o boletim
de ocorrência, policiais militares tomaram conhecimento da
extorsão e que um taxista teria
levado o aposentado até uma
agência bancária para efetuar
a transferência.
Os policiais foram até a casa
do suspeito e o encaminharam
à Central de Flagrantes, onde foi
ouvido e liberado. Dois celulares
do taxista foram apreendidos
para serem periciados e averiguar seu eventual envolvimento
no crime.

louca?”.
A mulher contou que tentou
se desculpar por várias vezes,
mas a moça ficou cada vez mais
nervosa. Em determinado, momento, a vítima estava pegando
seus pertences, e a agressora
pego-a pelo pescoço e, depois
de dar um empurrão, jogou-a no
chão e continuou as agressões,
sem chance de defesa.
Familiares tentaram apartar a
briga, mas também foram agredidos pela jovem. Após a confusão,
a vítima procurou atendimento
médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará, onde
foi constatado fratura no braço
esquerdo. O caso foi registrado
como lesão corporal.

VIOLÊNCIA

Garçom acusa traição,
esgana mulher e é preso

Tatiana PIRES

Um garçom 34 anos foi
preso após agredir a mulher,
atendente de 25 anos, na madrugada desta segunda-feira
(30), no condomínio Parque
da Liberdade IV, em Rio Preto.
Segundo informações do
boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que o
companheiro, com quem tem
união estável, chegou em casa
alterado e passou lhe agredir.
Ele a acusava de traição enquanto a esganava. Embora
apresentasse lesões aparentes
no pescoço, peito e um “galo na
testa”, a mulher disse que não
desejava que o marido fosse
penalizado criminalmente.
O agressor negou que tenha
agredido a mulher, alegando

que apenas discutiu com ela.
Um médico legista compareceu à Central de Flagrantes e
constatou as lesões corporais
da vítima.
O garçom foi preso em
flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.
O caso será encaminhado à
DDM (Delegacia de Defesa da
Mulher).

CENTRO

Dupla assalta rapaz na Praça Cívica
Divulgação

Tatiana PIRES

Um jovem de 26 anos foi
assaltado na madrugada desta
segunda-feira (30), na praça Cívica, região central de Rio Preto.
Dois homens, de 24 e 30 anos,
foram detidos como suspeitos,
mas foram liberados.
De acordo com o boletim de
ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar após ser agredida por
dois homens que roubaram uma
corrente de ouro e um celular. Os
policiais localizaram os suspeitos
no viaduto da rua João Mesquita,
porém os objetos roubados não
foram encontrados.
O jovem contou que o homem

mais velho puxou seu cabelo,
quebrou seu óculos e arrancou a
corrente, em seguida, tomou lhe
o celular. O outro apenas observou
as agressões.
A vítima reconheceu os dois,
por meio de imagens fotográficas
apresentadas pela PM, como sendo autores do crime. A dupla foi
conduzida à Central de Flagrantes.
Já na delegacia, na sala onde é
realizado o reconhecimento pessoal, a vítima mudou sua versão
e disse não ter convicção de que
foram eles.
Os suspeitos, então, foram
liberados e o roubo será investigado através de um inquérito
policial.

VILA TONINHO

Jovem de 14 anos
é morto a tiros

Tatiana PIRES

Um adolescente de 14 anos
foi assassinado no final da noite
deste domingo (29) com dois
tiros, no bairro Vila Toninho, em
Rio Preto.
De acordo com o boletim
de ocorrência, por volta das 22
horas Vinicius Eduardo Melo
Queiroz foi socorrido por populares que o levaram até a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) Vila Toninho.
A Polícia Militar foi acionada
pela equipe médica da unidade
de saúde, que constatou o óbito,
logo em seguida. Os policiais militares foram informados que as
testemunhas deixaram o adolescente para receber atendimento
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médico, mas não disseram onde
o crime teria ocorrido.
O caso foi registrado na Central de Flagrantes e no início da
noite de ontem um menor foi
apreendido acusado de ter feito
os disparos.

FALECIMENTOS
JOÃO DE SOUZA BOTEGA, natural de
Tubarão/SC, faleceu aos 83 anos de idade.
Era casada com a Sra. Helena Maria de
Andrade Botega e deixa os ﬁlhos Renata,
André Luis e Cleusa. Foi sepultado no dia
28/11/2020, às 14:00, saindo seu féretro
do velório da Ercília para cemitério da
Ressurreição.
APARECIDA BRENTAM FRANCO, natural de Ipiguá/SP, faleceu aos 81 anos de
idade. Era viúva do Sr. João Franco e deixa
os ﬁlhos Ana Maria Franco e Edson Franco
(falecido). Foi sepultado no dia 28/11/2020,
às 16:00, saindo seu féretro do velório da
Capela do Prever para o cemitério São
João Batista.
GERCIDIO CESAR DE MORAES FILHO,
natural de Nova Aliança/SP, faleceu aos
51 anos de idade. Era casado com a Sra.
Dilva Prates da Silva de Moraes e deixa os
ﬁlhos Danatiele e Welisson. Foi sepultado
no dia 28/11/2020, às 15:00, saindo seu
féretro do velório da Capela do Prever para
o cemitério São João Batista.
THEREZINHA MARQUES VICENTE,
natural de Palestina/SP, faleceu aos 82 anos
de idade. Era viúva do Sr. Antonio Ferreira
Vicente e deixa os ﬁlhos Marilza, Marli,
Marilda, Marcia, Mario, Candido, Maria
Aparecida (falecida), Aparecido (falecido)
e Fernando (falecido). Foi sepultado no dia
29/11/2020, às 11:00, saindo seu féretro
do velório da Capela do Prever para o
cemitério São João Batista.
IVANA CARDOSO DOS SANTOS, natural de Auriﬂama/SP, faleceu aos 57 anos
de idade. Era viúva do Sr. Paulo Eduardo
Escabin e deixa os ﬁlhos Thiago Cesar
Escabin e Pedro Henrique Escabin. Foi
sepultado no dia 29/11/2020, às 13:00,
saindo seu féretro do velório da Capela do
Prever para o cemitério São João Batista.
JOÃO ROBERTO CARNICER ARTERO,
natural de Sabino/SP, faleceu aos 66 anos
de idade. Era casado com a Sra. Claudete
Giaretta Carnicer e deixa os filhos Ana
Paula Carnicer de Oliveira. Foi sepultado
no dia 29/11/2020, às 10:00, saindo seu
féretro do velório de Sabino para o cemitério
municipal de Sabino.
IVONE CAMPOS CABBAZ, natural de
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 57
anos de idade. Era viúva do Sr. Carlos Eduardo Elias Cabbaz e deixa os ﬁlhos Cássio
Eduardo, Claudio Eduardo, Ivone Eduarda,
Camila Eduarda, Carlos Eduardo Campos
Cabbaz (falecido). Foi sepultado no dia
29/11/2020, às 14:00, saindo seu féretro
do velório do Jardim da Paz para cemitério
Parque Jardim da Paz.
ERMINIO GUTIERREZ, natural de

Monte Aprazível/SP, faleceu aos 86 anos de
idade. Era viúva da Sra. Leocadia Branco
Gutierrez e deixa os ﬁlhos Eva Aparecida,
Isabel Cristina e Adão Aparecido. Foi sepultado no dia 29/11/2020, às 14:00, saindo
seu féretro do velório de Fernandópolis
para cemitério municipal de Fernandópolis.

CAROLINO ALVES DE ALMEIDA,
natural de Pindobaçu/BA, faleceu aos 88
anos de idade. Era casado com a Sra.
Izabel Fernandes Alves de Almeida e deixa
os ﬁlhos Marco Antonio e Sara Marcia. Foi
sepultado no dia 29/11/2020, às 16:00,
saindo seu féretro do velório da Capela do
Prever para o cemitério São João Batista.

BERNARDO CANILE CANDEIRA, natural de Campos do Jordão/SP, faleceu aos
76 anos de idade. Era casado com a Sra.
Elzanira Machado Candeira e deixa os ﬁlhos
Adriano, Tiago e Luiza. Foi sepultado no dia
29/11/2020, às 17:00, saindo seu féretro
do velório do Jardim da Paz para cemitério
Parque Jardim da Paz.

BRANDINA ROMANINI DA SILVA, natural de Tabatinga/SP, faleceu aos 91 anos de
idade. Era viúva do Sr. Benedito da Silva e
deixa os ﬁlhos Valdemar, Benedito da Silva
Filho e Valdir (falecido) e Valter (falecido).
Foi sepultada no dia 29/11/2020, às 15:30,
saindo seu féretro do velório direto para
cemitério de Araraquara.

RENATO NANDO GUBOLIN, natural de
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 57
anos de idade. Era casado com a Sra. Ana
Lucia Tondin Beran Gubolin e deixa os ﬁlhos
Renato Nando e Luiza. Foi sepultado no dia
30/11/2020, às 08:00, saindo seu féretro
do velório do Jardim da Paz para cemitério
Parque Jardim da Paz.

APPARECIDA PEREIRA GOMES, natural de Catiguá/SP, faleceu aos 57 anos de
idade. Era viúva do Sr. José Gomes Dutra e
deixa os ﬁlhos Magali e Elias. Foi sepultado
no dia 30/11/2020, às 08:00, saindo seu
féretro do velório da Capela do Prever para
o cemitério São João Batista.

AROLDO GOMES DE AZEVEDO, natural
de Caetité/BA, faleceu aos 73 anos de idade. Era divorciada da Sra. Márcia Aparecida
Andrian e deixa os ﬁlhos Haroldo Andrian
de Azevedo e Ana Lúcia. Foi sepultada
no dia 30/11/2020, às 13:00, saindo seu
féretro do velório Engenheiro Schimidt para
cemitério de Engenheiro Schimidt.

DIKRAN TOPJIAN, natural de São José
do Rio Preto/SP, faleceu aos 80 anos de
idade. Era solteiro e deixa os ﬁlhos Krikor
Francisco e Karen. Foi sepultada no dia
30/11/2020, às 13:00, saindo seu féretro
do velório da Ercília para cemitério da
Ressurreição.

São José do Rio Preto, terça-feira
1° de dezembro de 2020

COTIDIANO

Jornal

A-5

DIA MUNDIAL

Casos de Aids em Rio Preto
caem 62% em relação a 2019

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Nesta terça-feira, 1° de
dezembro, é celebrado o Dia
Mundial de Combate à Aids.
Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 900 mil
pessoas tenham HIV, sendo
que 766 mil foram diagnosticados com Aids. Em São
José do Rio Preto a cidade
registrou em 2020 o menor
número de diagnósticos em
cinco anos.
De acordo com a Secretaria de Saúde do município,
com base nos números do
Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), foram diagnosticados
112 casos de HIV neste ano.
Dentre esses casos, 69 foram
testaram positivo para Aids. O
número representa uma queda de 62,1% em relação ao
ano de 2019, quando foram
contabilizados 111 casos.
Vale ressaltar que ter HIV não
significa necessariamente que
a pessoa desenvolverá Aids.
A enfermeira e gerente
de serviços ambulatoriais
especializados, Maria Amélia
Zanon, explicou que a pandemia teve impacto nesta
diminuição. “Por conta da
Covid-19, tivemos uma redução na oferta de testes para
HIV. Além disso, por conta do
isolamento social, a procura
por diagnóstico também foi
reduzida. Ainda assim, não
deixamos de atender ninguém que nos procurou”,
comentou.
Segundo os dados da

Divulgação SMCS

SAÚDE E SEXUALIDADE

Datas e locais
Caminhão da Saúde
– 01/12: Clínica Suriel –
Rodovia Décio Custódio
da Silva, nº 1 Fazenda S.
Pedro (das 8h às 12h).
– 02/12: Clínica Novo
Mundo – Rua Maria Patriarca Banhossi 2450
– Jockey Club (das 8h
às 12h).
– 03/12: Clínica Esperança de Vida – BR 153
KM 73 Sítio Sonhos do
Vovô (das 8h às 12h).
– 04/12: Clínica Raio
de Luiz – Rua Vilibaldo
Urias Gomes 552 – Jockey Club (das 8h às
12h).

Saúde, os homens são mais
afetados com Aids, sendo
responsáveis por 54 dos 69
diagnósticos de 2020. Desde
2016, 762 homens e 129
mulheres contraíram o HIV
em Rio Preto. As duas faixas
etárias mais afetadas são dos
20 aos 29 anos e dos 30 aos
39. “Essa é a faixa considerada sexualmente ativa, por isso
ocorrem mais casos. Acredito
que esses casos ocorram não
pela falta de informação, e
sim pela falta de percepção
da gravidade da doença”,
afirmou Maria.
A utilização de preservativos é considerada a melhor
forma de prevenir a doença.
Não existe uma periodici-

dade recomendada para a
realização dos exames, mas é
recomendado que quem nunca fez o teste na vida procure
fazer. “A Aids é uma doença
silenciosa e quando a pessoa
começa apresentar sintomas
ela já está em um estágio
avançado. O diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento, sendo possível realizar
o gerenciamento de risco.
Além das relações sexuais, o
compartilhamento de seringas
também pode transmitir o vírus”, afirmou a gerente.
Testagem - A Secretaria
de Saúde iniciou nesta segunda-feira (30) a 13ª edição
da campanha Fique Sabendo,

que pretende intensificar a testagem para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s)
até o dia 4 de dezembro.
As testagens serão realizadas em 24 unidades básicas
de saúde – as unidades respiratórias não participam da
campanha – com testagens
das 8h às 15h. Também haverá testagem nas áreas de atuação das equipes do consultório
na rua, no Centro de Testagem
e Aconselhamento em DST/
Aids (CTA), das 7h às 16h,
além de oferecimento e orientação do auto teste e insumos
de prevenção. O caminhão da
Saúde (URDI) também estará
em pontos estratégicos para
testar a população local.

Dengue cresce 400% em novembro e preocupa
Divulgação

Casos de dengue crescem 400% em novembro e
preocupam Saúde

A Secretaria de Saúde Rio
Preto divulgou nesta sexta-feira (30) o boletim mensal
de casos de dengue no município. Durante o mês de
novembro foram confirmados
224 novos casos. O número
representa um aumento de
400% em relação ao mês de
outubro, quando contabilizados 56 casos.

“O número preocupa, mas
nós já esperávamos esse
crescimento. Com a volta das
chuvas e o início do verão no
fim do ano, há um grande
aumento nos casos e por isso
intensificamos a fiscalização.
É importante que a população
continue se preocupando
com a Covid-19, mas sem se
esquecer da dengue”, comentou Luiz Feboli Filho, gerente

da vigilância ambiental.
Ele também comentou sobre as ações que a vigilância
realizará nos próximos meses.
“Nós observamos pontos estratégicos como borracharias,
ferro-velho e floriculturas, que
podem servir de foco para o
Aedes Aegypti. Esses pontos
passam a ser vistoriados de
15 em 15 dias, mas nós
precisamos de ajuda da população, para não deixar água
parada em casa”, comentou.
No total acumulado são
6.578 casos confirmados. O
município ainda conta com
344 casos em investigação.
Foram quatro mortes registradas pela dengue em 2020,
sendo que a última ocorreu
no mês de maio. Os bairros
com os maiores índices de
casos são: Estoril (524), São
Francisco (479), São Deocle-

ciano (474), Jaguaré (437) e
Centro (415).
Outros dados - A Saúde
divulgou dados referentes
à outras arboviroses. Foram 112 casos suspeitos
de Zika vírus, sendo todos
descartados. Com relação a
Chikungunya são 32 casos
suspeitos, sendo que 30
foram descartados e dois
confirmados.
Em 2020, o município
notificou a morte de 46 macacos com suspeita de febre
amarela. Das 46 suspeitas,
uma foi confirmada, 19 foram
descartadas e 19 estão sendo
investigadas. Em outros sete
casos, não foi possível fazer
a coleta do exame. Rio Preto
ainda teve 10 casos suspeitos
de sarampo, mas todos foram
descartados.

PANDEMIA

Covid tem mais 430 casos e
oito mortes no fim de semana

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto divulgou nesta segunda-feira (30) um balanço do
número de casos de Covid-19
registrados no município no
último fim de semana. Foram
430 novos casos confirmados
de sexta-feira (27) a domingo
(29), sendo 391 por exame
PCR (infecção recente) e 39
por teste sorológico (infecção
antiga). No total são 29.517
casos, sendo 2.809 diagnosticados em profissionais da
saúde.
Durante o fim de semana
também foram contabilizadas
mais oito mortes pela doença
no município, sendo duas na
sexta-feira, duas no sábado e
quatro no domingo. No total
são 792 óbitos pela doença

saude@dhoje.com.br

Como é feita
massagem tântrica
Divulgação

Rio Preto tem queda de 62% no registro de casos de Aids

AEDES

Vinicius LIMA

SAÚDE E SEXUALIDADE

desde o início da pandemia. A
cidade ainda contabilizou mais
308 recuperados, totalizando
27.421 curados, o equivalente
a 92,8%.
Rio Preto conta com
117.194 notificações de pacientes em estado gripal e
104.124 testes realizados, o
equivalente a quase um quarto
de toda a população do município. O coeficiente de incidência
é de 6.407 casos para cada
100 mil habitantes.
Atualmente são 265 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave
(SRAG), sendo 102 na UTI e
163 na enfermaria. Dos casos
confirmados com coronavírus
são 139 internações, com 67
na UTI e 72 na enfermaria. No
acumulado, a cidade contabiliza 3.074 casos de SRAG.

Divulgação

Continuando o artigo da semana passada, recebi muitos
pedidos para aprofundar o assunto então se preparem.
Para uma massagem tântrica mais profunda, alguns
conhecimentos técnicos e teóricos são necessários. Porém,
se desejar, você também pode seguir algumas sugestões
simples para a massagem tântrica em casa de uma forma
simplificada.
1. Ambiente
O ambiente tem grande influência na massagem tântrica. Por isso, os objetos tradicionalmente usados cristais,
pedras, mandalas e sal podem ajudar na decoração. Portanto, torne-o mais privado e confortável. Além disso, escolha
uma música excitante para tocar ao fundo.
2. Escolha o aroma
O perfume é usado para estimular as glândulas e o toque.
Tenha o cuidado de escolher algo leve e não muito forte .
Se quiser, você pode usar velas beijaveis
3. Óleo corporal
Para que o movimento seja mais suave, separe o óleo
emoliente para o seu parceiro. Escolha um tempero inodoro
para evitar conflito com o aroma do ambiente. Se necessário, escolha um material que possa ser aquecido esfregando
as mãos ou com óleos essenciais.
Após a preparação do ambiente, os parceiros devem
tirar a roupa, sentar-se de pernas cruzadas, um de frente
para o outro (posição de lótus). Agora, o importante é que
você pode reservar um momento para encontrar o contato
pesquisando sem tocar. Continue assim por alguns minutos,
não se apresse, você pode transferir energia entre seu corpo.
Portanto, tons de respiração e aparência podem ser criados.
Quando você se sentir bem, você está pronto para
começar uma massagem tântrica. A pessoa que inicia a
massagem deve ser colocada na altura dos pés do parceiro,
deitada. Primeiro massageie o calcanhar com os polegares
em movimentos circulares. Em seguida, continue a esfregar
os pés. Sempre mantenha um movimento suave. Mova-se
para cima, agora através da panturrilha e, em seguida,
através da coxa do parceiro. É importante realizar a massagem tântrica suavemente. Em seguida, mova os quadris
para cima e para trás. Evite movimentos repetitivos. A parte
importante da massagem tântrica é envolver seu parceiro e
fazer toques inesperados. Você também pode tocar o cabelo
e as costas do seu parceiro e massagear suavemente.
Em seguida, repita a ação, agora com as costas voltadas
para baixo. Os casais podem escolher se querem levar a
massagem para a área genital. Dependerá da intimidade
que eles desejam ter no momento. Se necessário, estimule
suavemente os órgãos genitais para que seja duradouro,
pois quanto mais tempo de espera, mais forte será a diversão. Você gosta dessas técnicas de massagem tântrica?
Portanto, se você deseja estudar mais este tópico, venha
no feed do meu insta tem muitas dicas de massagem para
partes íntimas . E pratique quantas vezes forem necessárias
para seu parceiro! Prometo que isso proporcionará mais
conexões entre vocês ... Além de felicidade fora da cama!
Os produtos necessários para massagem você encontra
na Santa Ajuda Erotic Boutique .
Beijos até a próxima
Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga
em formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, sensual coach, empresária do mercado erótico,
criadora do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos),
Projeto de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...

DANIELA BRAGA Cabrera, ao lado do marido o
pecuarista Ben-Hur Cabrera
Mano, ganhou idade nova
no domingo, recebendo os
cumprimentos dos familiares.
MARCEL DE JORGE,
cirurgião dentista, e Ariella
Passetti De Jorge, mais os
ﬁlhos gêmeos estão curtindo
semana de descanso em
Porto de Galinhas Resort
& SPA.
O PECUARISTA Teddy
Vasconcelos, Maria Helena
Naime Thomé Vasconcelos
e as ﬁlhas a arquiteta Maria
Victoria e Rosely passaram
o ﬁnal de semana em sua
fazenda Califórnia, curtindo
a natureza e os animais.
KESSY JOHNNYS Ribeiro
Vieira casou-se no civil com
a jovem Yasmim Francisca
Rodrigues da Silva, fazendo
juras de amor no último sábado, dia 28 de novembro.
Muitas felicidades!
LELO FREITAS, fotógrafo,
que deixou Rio Preto para
residir no Rio de Janeiro,
ganhou festinha de aniversário dos novos amigos em
seu apartamento, semana
passada.
IMUNES. Levantamento
feito no sul do país por
organizações do terceiro
setor da cidade de Curitiba:
mendigos quase não pegam
covid-19. Pelo menos isso.
CHIQUE, mas teimoso.
Chiquinho Scarpa, último
dos playboy brasileiros e já
um tanto aposentado, teve
1.177 votos pelo PSD para
vereador de São Paulo. Mas,
não desiste: está começando a pensar em 2022.
SUBINDO. Segundo dados do IBGE a expectativa
de vida do brasileiro está subindo. Em 2019 a expectativa é 76,6 anos contra 76,3
anos em 2018. Os dados
foram publicados no Diário
Oﬁcial da União.

SOCIAL

Jornal

Pérola do Dia
TODO BAJULADOR É FALSO E PERIGOSO. ‘PUXA SACO’ É IGUAL A CARVÃO...
APAGADO ELE TE SUJA, ACESO ELE TE QUEIMA. Sorria, beba muita água e seja
feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

GOD SAVE THE KING. Este é um pedido que estamos fazendo
em coro de jornalistas e amigos de José Luiz Rey, que tombou
diante do CORONAVIRUS e ainda se recupera no AUSTA. Oremos
para que Deus ouça a nossa prece. Confiança é tudo. Na vida
pública existem coisas que não cabem julgamento. Uma ação do
Ministério Público questiona a legalidade de todos os cargos de
confiança do SEMAE. Se for levada à sério, o superintendente
será o único ali que não será concursado. Se a moda pegar, pode
ser o fim da gestão política do modo como conhecemos. Embora
seja quase um consenso o desapreço que as pessoas têm por
ocorrentes de cargos de confiança, a verdade é que são necessários. Por serem servidores de passagem e não terem uma
carreira para defender, eles têm liberdade para tomar decisões
que os concursados não devem tomar, já que permanecerão
na casa mesmo após o fim de uma gestão. Além disso, por
não terem estabilidade e serem demissíveis, os comissionados
permitem a oxigenação da administração. Por fim, porque não
incorporam vantagens funcionais, custam mais barato aos cofres
públicos. Duro na queda. Paulo Paulera marcou posição: ou segue na presidência da Câmara ou armará tempos de tempestade
a seu sucessor. Seu principal concorrente é Fábio Marcondes.
Interessante afirmar que os dois são meio siameses. Ou vai oi
VAZ. Com dois vereadores em plenário a partir da próxima gestão
e compondo a base aliada, o PSDB em Rio Preto está em polvorosa. Pode ser que Vaz de Lima se empolgue para voltar triunfante
em 2022. O PLUS necessário e que faz a diferença na decisão
é a simpatia do prefeito sobre o nome. O olho do prefeito é que
engorda o preferido. Grito de alerta! As urnas deram seu recado
praticamente aos berros: o eleitorado não suporta esse tereterê
entre esquerda e direita. A esmagadora maioria dos eleitos pelo
Brasil afora é de perfil moderado, de partidos de centro, longe
dos extremismos LULISTAS E BOLSONARISTAS. Agora só falta os
políticos entenderem esse aviso. Ponto e basta!

Garoto bom de voto

Bruno Covas foi reeleito e além de continuar prefeito de São
Paulo pegou a fama de corajoso. Como o avô Mário, venceu um
câncer, apareceu bem na TV, e, de certa forma e encarnou o perfil
do antilulismo. São Paulo abriga a maior população antipetista
do país. Portanto, ele também agregou um posicionamento que
acabou puxando uma carga grande de votos. O PSOLISMO é
primo-irmão do petismo.

Menos festivo

As famílias vão entrar daqui a pouco no clima de confraternização.
Mas o clima não será tão animado. A pandemia está aí com
seus números ainda altos. A Covid-19 sai das ruas e entra nas
casas. Agora, a contaminação chegou forte nos grupos do meio
da pirâmide, que desleixaram suas atitudes prevencionistas. Está
longe de ir embora.

Papai Noel Virtual

A direção do mall optou por um Papai Noel de forma virtual esse
ano, em função dos protocolos da pandemia do novo coronavírus
impedirem o contato entre as pessoas e o “bom velhinho”.
Comenta Marcos Fernandes, superintendente do Praça Shopping.

SPOTlight

O pequeno Leo, com os pais
Cristiano e a Dra. Marina de Seta
Buchdid Verdi, os tios e padrinhos
de batismo, o empresário Junior de
Seta Badan e Aline Colombo, e os
padrinhos de consagração Marcelo
Verdi e Maria Beatriz Fleury

Benção do Batismo

A médica Marina de Seta Buchdid Verdi e
Cristiano Verdi batizaram o filho herdeiro
Leo, com a benção do Padre Sílvio Roberto,
da Paróquia Menino Jesus de Praga, no
último sábado, dia 28 de novembro. O
batizado aconteceu na bonita residência
da família no Condomínio Quinta do Golfe
Jardins, que ganhou uma maravilhosa
decoração assinada por Juliana Imbernon,
deixando o espaço da recepção mais
glamouroso. O caprichado cardápio do
almoço foi preparado por um requisitado
Chef de Cozinha. A cerimônia religiosa
do batismo foi só para os familiares,
obedecendo toda a segurança pela saúde
devido a pandemia coronavírus.

A médica Marina de Seta Buchdid Verdi e
Cristiano Verdi com o ﬁlho Leo que recebe
a benção do batismo, sábado.
Fotos Eloisa Mattos

Grande Destaque

O Praça Shopping, principal reduto comercial da região central
de Rio Preto, já respira o clima natalino desde o último dia 28,
com a finalização da decoração. A tradicional iluminação da
fachada histórica do Piso Bernardino será mais uma vez o grande
destaque da composição, que contará ainda com adereços e
Lançamento
luzes nos corredores, remetendo os frequentadores a época
O empresário Daniel de Freitas
mais aguardada do ano.
e o jornalista Edmilson Zanetti
convidam para o lançamento do
livro “Fazendo certo da certo”,
através de live no próximo dia
3, quinta-feira, a partir das 19
horas. A renda do livro será
totalmente revertida para obras
VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
do Frei Francisco, de Jaci, um
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
projeto do Rotary Club, distrito
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
4480. Muito bacana!
(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)

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

(17) 99181-4336

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

COMIDAS | PORÇÕES | HAMBÚRGUERES | DRINKS

CHOPES ARTESANAIS

São José do Rio Preto, terça-feira
1° de dezembro de 2020

Jornal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade ﬁscal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”,
bem como previsão contratual em sua Cláus. 12ª, Item 12.3.
Fica o representante legal da empresa supramencionada
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS
RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis,
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive,
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 12905/20
Notiﬁco Derradeiramente o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 489/18 – Contrato: PRE/0189/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, ﬁca o contrato supramencionado reajustado em aproximadamente 3,19788%, correspondente ao índice IPC-SP(FIPE) apurado no período de
Set/19 a Ago/2020. SMA – Luis Roberto Thiesi
EXTRATO
3° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 28/16 – Contrato: DIL/0027/16
Locadores: Augusto Furlan e Vera Helena Cividanes Furlan
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMTTS – Amaury Hernandes
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 31/16 – Contrato: DIL/0028/16
Locadora: Lucila Dallegrave Teló
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMDENT. Jorge L. Souza
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2020
ATA Nº 0928/20
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI-ME
OBJETO: Fornecimento de ﬁo de sutura- Valores Unitários
– Item 03 – R$1,19; - Item 07 – R$4,10 – SMS– Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2020
ATA Nº 0929/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizadosValor Unitário – Item 06 – R$2,979 – SMS– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2020
ATA Nº 0930/20
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE EIRELI-EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza- Valor Unitário – Item 22– R$48,50 – SMTTS – Amaury Hernandes–
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2020
ATA Nº 0931/20
CONTRATADA: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES
SILVA - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza- Valor Unitário – Item 30– R$26,60 – SMTTS – Amaury Hernandes–

Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2020
ATA Nº 0932/20
CONTRATADA: ERICA APARECIDA LIMA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza- Valores
Unitários – Item 06– R$2,50; - Item 07 – R$3,20 – SMTTS –
Amaury Hernandes– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2020
ATA Nº 0933/20
CONTRATADA: AARON COMERCO ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza- Valores
Unitários – Item 01 – R$3,75; - Item 29 – R$7,50 – SMTTS –
Amaury Hernandes– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2020
ATA Nº 0934/20
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO
49710029878
OBJETO: Fornecimento de avental para combate do COVID-19- Valores Unitários – Item 02 – R$6,70 – SMS – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 431/2020
ATA Nº 0935/20
CONTRATADA: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reﬂetores - Valores
Unitários – Item 06 – R$10,00; – Item 07 – R$7,90 – SMS –
Prazo de vigência: 12 meses.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 491/2020 Processo:
13849/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de copos descartáveis 180 ml e guardanapo de papel. Secretaria Municipal de
Administração.
O pregão Eletrônico em epígrafe restou fracassado uma vez
que os valores ﬁnais alcançados ﬁcaram acima da estimativa
do edital. Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA
E.M. CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO – SEC.
MUN. EDUCAÇÃO. Comunicamos que foi alterada a data
da sessão de abertura dos envelopes “Proposta Financeira”
para o dia 10 de dezembro de 2020 às 08:30 horas. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L.
ERRATA DE EDITAL
Pregão Eletrônico: 490/2020 Processo: 13.846/2020
Objeto: Contratação de serviços terceirizados de preparo de
alimentação escolar. Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento.
Em atendimento ao princípio da isonomia, informamos a
todos a seguinte errata no edital licitatório no Anexo II – Modelo de Proposta, devendo ser considerado para elaboração
da proposta. O novo modelo de proposta e a errata estão
apensadas aos autos do processo e disponibilizadas no link
"Edital completo e anexos". Fica mantida a data da sessão
do pregão eletrônico. Celia Candida Faria – pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
448/2020 – PROCESSO Nº 13.679/2020
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para estruturar a rede
de serviços do sistema único de assistência social. Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica designada a data
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia
02/12/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos.
Celia Candida Faria – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 468/2020 – Processo n.º
13.762/2020
Objeto: Aquisição de notebooks para a Gerência de Edu-

cação Digital. Secretaria Municipal de Educação. Sessão
pública realizada on-line com início dia 24/11/2020, sendo
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras:
BRLA BELI STORE LTDA. (itens 1 e 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está
disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 459/2020 – Processo n.º
13.724/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de portas lisas
para pintura para atendimento das unidades escolares.
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 26/11/2020, sendo adjudicados os
itens às empresas declaradas vencedoras: INDÚSTRIA DE
MÓVEIS V V LTDA ME itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não houve
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão
está disponível no “Portal de Compras” – Mariana Correa
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa
- Secretária Municipal de Educação.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 505/2020, PROCESSO 13.909/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de cabos terminais
para o Setor de Manutenção Predial. Secretaria Municipal
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
16/12/2020, 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 ELETRÔNICO n° 516/2020, PROCESSO 13.974/2020, objetivando a
aquisição de eletrodomésticos(climatizador, freezer e geladeira) para estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social SUAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até
o dia 16/12/2020, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 425/2020 – Processo n.º
13.563/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on-line com início dia 05/11/2020,
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (item 6); CM
HOSPITALAR S A (item 15); COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE LTDA (item 20); CRISTÁLIA PRODUTOS
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (itens 17, 24); DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (item 33); FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
(item 4), FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (item 5); FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (itens 27, 28, 29); KLINGER
AZEVEDO OTRTOBONI (item 11); LABORATÓRIO TEUTO
BRASILEIRO LTDA (item 13); NSA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI (item 22); PORTAL LTDA (itens 9,
10) e SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens
2, 3, 7, 19, 23, 25). Os itens 12, 18, 30 e 31 desertos e 1, 8,
14, 16, 21, 26 e 32 fracassados. Não houve manifestação de
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras” – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Municipal de Saúde.
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO - EMURB
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS
MÓVEIS
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto
- EMURB, CNPJ nº 45.107.612/0001-16 CEDENTE, e de outro lado o Consórcio Riopretrans CNPJ n° 14.443.871/000194 CESSIONÁRIA, ﬁrmam o presente Termo de Cessão de
Bens Móveis a Título Gratuito, com fulcro no art. 112 da Lei
Orgânica do Município, cujo objeto é a cessão de equipamentos físicos e eletrônicos necessários para operação do
transporte público municipal no interior do Terminal Urbano,
a partir da presente publicação, no estado em que se encontram.
CEDENTE - EMURB
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
PRESIDENTE DA EMURB
CESSIONÁRIA – CONSÓRCIO RIOPRETRANS
VALDEIR APARECIDO ZANIN
PRESIDENTE
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO - EMURB
PORTARIA N° 032 / 2020
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020
Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor-Presidente da EMPRESA
MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EMURB, no uso de suas atribuições legais, e o disposto no
§2º do artigo 1º do Decreto Municipal n.º 18.732 de 25 de
Novembro de 2020;
Considerando, que foram declarados pontos facultativos pelo
Prefeito Municipal os dias 07, 24 e 31 de dezembro de 2020,
ressalvadas as atividades essenciais e de interesse público;
Considerando os serviços de natureza essencial, os serviços
de interesse público, administração e atendimento à população na Estação Rodoviária, Shopping Azul, Terminal Urbano,
Estacionamento Rotativo (Área Azul), serviços de manutenção, limpeza, conservação em todos os pontos onde
a EMURB presta serviços e cuja interrupção pode causar
prejuízos aos munícipes.
DETERMINA:
Art. 1º - A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do
Rio Preto – EMURB seguirá os pontos facultativos decretados nos dias 07, 24 e 31 de dezembro de 2020, sendo
que os funcionários em escala deverão cumprir sua jornada
normal de trabalho.
Art. 2° - Os servidores que desempenham atividades essenciais e de interesse público e que trabalharem em escala
nestas respectivas datas, não terão computadas como extraordinárias as horas trabalhadas em sua jornada usual.
§ 1º - Caberá aos gestores e responsáveis pelos contratos
em todos os pontos onde a EMURB prestar serviços, disciplinar a manutenção dos serviços essenciais e eventuais
serviços de interesse público que ﬁcarão mantidos em funcionamento normal nas datas acima citadas.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ﬁcando revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 30 de Novembro de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor-Presidente
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO - EMURB
PORTARIA N.º 033 / 2020
Nomeia Presidente e demais membros da Comissão de
Ética da EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo
de São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando
Juliano, considerando a resolução n° 001/2020 do conselho
de Administração da EMURB, no uso das atribuições legais:
Determina:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Augusto Felipe da Silva Nunes,
para exercer as funções do cargo de Presidente da Comissão de Ética da EMURB em conjunto ao Sr. Luciano Rodrigues Fonseca e Sr. Luiz Carlos de Almeida que exercerão
funções como membros da comissão acima citada;
Art. 2º - Ficam nesta oportunidade nomeados como suplentes para substituição dos membros efetivos da Comissão
de Ética da EMURB o Sr. Dirceu Carlos da Silva, Sra.Irene
Ponce Garuti Marques e Sr. Cícero José dos Santos Filho.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 30 de Novembro de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
DECRETO Nº 18.736
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de
novembro de 2019;
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.352.759,47
(um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos
e cinquenta e nove reais, quarenta e sete centavos), para
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 701
R$ 582.547,23
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.002.13.392.0015.2010.3390.31.05 – Premiações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 281
R$ 700.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 683
R$ 20.212,24
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
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08.001.04.126.0009.1015.3391.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 67
R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.1016.4490.61.01 – Aquisição de imóveis
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 702
R$ 89.547,23
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.002.13.392.0015.2010.3390.36.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 703
R$ 186.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.002.13.392.0015.2010.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 704
R$ 119.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.002.13.392.0015.2010.3390.45.05 – Subvenções econômicas
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 705
R$ 188.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.002.13.392.0015.2010.3390.48.05 – Outros auxílios ﬁnanceiros a pessoas físicas
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 279
R$ 700.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 601
R$ 13.092,24
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 159
R$ 7.120,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 270
R$ 15.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.3390.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 325
R$ 9.400,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.3390.14.01 – Diárias civil
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 274
R$ 15.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 269
R$ 10.600,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.3390.30.01 – Material de consumo
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 publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 30 de novembro 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 ESTRATÉGICO, 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 aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1671
(De 01 de dezembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139,
de 28 de dezembro de 2001,
CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora JULLES MARY CONDE LADEIA, ocupante do cargo
de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codiﬁcado sob
nº 03.6/0329/12/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 01/12/2020 e revoga as
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e
Concessão de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1672
(De 01 de dezembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139,
de 28 de dezembro de 2001,
CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao
senhor ANTONIO ZILLI, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Motorista, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codiﬁcado sob
nº 03.4/0330/12/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 01/12/2020 e revoga as
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e
Concessão de Benefícios
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1673
(De 01 de dezembro de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139,
de 28 de dezembro de 2001,
CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR
IDADE, com proventos proporcionais sobre a média aritmética, à senhora KATYA JURADO SANTOS, ocupante do cargo
de provimento efetivo de Enfermeiro, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b”, e §3º da Constituição Federal, e de acordo
com o artigo 1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codiﬁcado sob
nº 04.1/0331/12/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 01/12/2020 e revoga as
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e
Concessão de Benefícios
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em
conformidade com o disposto no seu Regimento Interno, faz
saber que na reunião ordinária realizada no dia 27/11/2020,
foi deliberado (a):
a)
Pela aprovação da política anual de investimentos
de 2021 e de sua política de riscos.
São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2020.
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Marli Terezinha Joazeiro Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento IPTU exercício de 2020 (div
001), vencimento 28/09/2020 a 28/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência 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 notiﬁcação via correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 26/11/2020.
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020.
PEDRO FACURI JUNIOR
Diretor da Daft
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Toyoshima & Cia Ltda ME Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031),
AIIM nº 20850, vencimento 02/01/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência 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 notiﬁcação via correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 26/11/2020.
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020.
PEDRO FACURI JUNIOR
Diretor da Daft

São José do Rio Preto, terça-feira
1° de dezembro de 2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DA REMOÇÃO POR TÍTULOS PARA O ANO LETIVO 2021 – RESOLUÇÃO SME Nº 14/2020
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
SEDE DE EXERCÍCIO
CANDIDATO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ANDRÉIA BUENO DE CARVALHO GOMES
VANESSA CRISTINA LEMES
ANGELA CRISTINA AMADOR
ANA PAULA SANCHEZ
APARECIDA DONIZETE MARTIN GIL
GRACIELA SIQUEIRA GUARNIERI ALONSO
TALIGEANA MARIA SIMÃO COSTA
LIGIA CRISTINA FERREIRA
LUCIA ELENA DE ALMEIDA
KELI FERNANDA DE OLIVEIRA
KEMIA NOGUEIRA YAMAGUTI
VANESSA FERNANDA CAIONI MARIANO
JOICE ADRIANA GUIMARÃES OYAMA
SONIA REGINA DONIZETE GONÇALVES BONITO
HELLEN CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA
KARINA CRISTINA RIBEIRO
MÁRCIA GISELE LOPES CAIXETA
JOAO HENRIQUE VIEIRA GARCIA
GRAZIELA ERCÍLIA LÓIS BENEZ
ANDRESSA VELHO AZEITUNA MARTINS
IVANI PRIETO NEVES
ANA LUCIA MARIA DAS GRAÇAS ROZAN
PATRICIA GRAZIELLA FREIRE
ALEXANDRA DE PAULA
ALINE MARI FERREIRA ALBANEZ
ROBERTA BECCARO
TATIANA BINDELLA GARBO
ROSELI APARECIDA FRANCISCO FERRATTO
NATHALIA PRISCILA DOS SANTOS MARTINS

PONTUAÇÃO
57.424
56.068
55.753
53.500
51.807
49.616
47.500
47.218
47.116
47.000
45.783
45.775
44.939
43.833
43.500
39.677
39.354
39.187
37.145
36.831
35.893
35.489
35.074
35.062
34.976
34.744
34.229
34.179
33.622

DE:
SEDE
EM MARIA FARIA DE VASCONCELOS PROF
EM DECIO MONZONI LANG
EM SILVIO DE MELO
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES
EM ADELAIDE KAUAM MEDINA
EM GRÁCIA MARIA DA SILVA BORTOLETO
EM MEU AMOR
EM SILVIO BENITO MARTINI DEP
EM APARECIDA HOMSI SALLES CUNHA PROF
EM DECIO MONZONI LANG
EM NICE BEOLCHI NUNES FERREIRA
EM VERA
EM HALIM ATIQUE DR PROF
EM ANA MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PAES
EM JOANA CASAGRANDE VINHA
EM ANTONIO ESPADA FILHO PROF. DR.
EM PAUL PERCY HARRIS
EM MEU AMOR
EM HALIM ATIQUE DR PROF
EM JOSÉ MARIA ROLLEMBERG SAMPAIO DR
EM EZEQUIEL RAMOS
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM ELVIRA DE GUZZI RIBEIRO PROF
EM ADELAIDE KAUAM MEDINA
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
EM GUIOMAR MAIA PROFA
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª

PARA:
ESCOLHA
EM PINÓCHIO
EM ANTONIO ESPADA FILHO PROF. DR.
EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA PROFA
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
EM WILSON ROMANO CALIL DR
EM JOSÉ BARBAR CURY DR
EM CACHINHOS DE OURO
EM PINÓCHIO
EM RUBENS CINTRA DAMIAO
EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª
EM NORBERTO BUZZINI DR
EM ILDA BARBOSA DOS SANTOS
NÃO ATENDIDO
EM SILVIO BENITO MARTINI DEP
EM JOANA CASAGRANDE VINHA
EM IRMA MARTHA MARIA
EM NORBERTO BUZZINI DR
EM JÚLIO DE FARIA E SOUZA JÚNIOR PROF
NÃO ATENDIDO
EM MÔNICA E CEBOLINHA
NÃO ATENDIDO
EM DAUD JORGE SIMAO
EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO
EM CHAFIC BALURA PROF
EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
NÃO ATENDIDO
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

TACYARA IRIS DOS SANTOS
SELMA MARIA RODRIGUES DIAS
TATIANE APARECIDA BELOTTI
JAQUELINE APARECIDA GUIMARÃES SILVA GARCIA
REGIANE APARECIDA DIAS
ALINE DOS SANTOS BONIFÁCIO
FERNANDA DE SOUZA ROMERO
CAMILA RIBEIRO ALVES
JOSIANE ROBERTA PIVIROTTO MATEUS
JOSANE CRISTINA CHIACHIO
ERIKA CRISTINA DO CARMO FIGUEIREDO
IVONE MARIA VILELA
MICHELE GLEICA SAÇAKI
MARIANA SIQUEIRA VERRO
CAMILA CONEGUNDES DA ROCHA
ADRIANA MOURAD DE OLIVEIRA
MARIANA CRISTINA BERUZO LARANJA
ANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA
ROSEMEIRE MARTINS LOPES
AMANDA AMARAL PERLES
FABIANA BARBOSA ONO
SARA JANE NOBOA
SUELEN FRANCIANE VIGNOLA
PRISCIANE DE GRANDE COSTA
JULIANA BENJAMIN VERA DORNELAS
KARINA CASSIA DA SILVA RUBIATO
LUCI ELISANGELA SANCHES
ADRIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
NEUZEMAR MARQUES
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA REZENDE
DENISE LORETO DE SOUZA
SUZANA APARECIDA DA SILVA MIRA
JAEL DA COSTA LIMA MATTA
MONIQUE GEISIANE DIAS BALIEIRO
ANA CRISTINA VANI

33.109
32.802
32.756
32.386
32.357
32.279
32.186
32.165
32.117
32.013
31.870
31.571
31.034
30.855
30.412
30.323
30.212
30.142
30.020
29.975
29.924
29.620
29.160
29.106
28.880
28.826
28.549
28.320
28.180
27.944
27.871
27.865
27.856
27.775
27.700

EM ALVARO LUIZ ANGELONI
EM CASTELO DO BOSQUE
EM MODESTO RODRIGUES MARQUES PROF
EM NORBERTO BUZZINI DR
EM APARECIDA HOMSI SALLES CUNHA PROF
EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES
EM REGINA MALLOUK PROF
EM VEREADOR SÉRGIO CAMARGO
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
EM LYDIA SANFELICE PROFA
EM LYDIA SANFELICE PROFA
EM MEU AMOR
EM REGINA MALLOUK PROF
EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª
EM A BELA ADORMECIDA
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM CHAFIC BALURA PROF
EM ANNA MANTOVANI DE ANDRADE PROFA
EM LUZIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS PROFA
EM ORLANDO GUARESCHI
EM ZILDA NATEL
EM LYDIA SANFELICE PROFA
EM PAULO JOSE FROES
EM CACHINHOS DE OURO
EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO
EM ADELICIO TEODORO DR
EM NEUZA CASTRO BUZZINI
EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA PROFA
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
EM REGINA MALLOUK PROF
EM LYDIA SANFELICE PROFA
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM MÔNICA E CEBOLINHA
EM LYDIA SANFELICE PROFA

EM CASTELO DO BOSQUE
EM RISCIERI BERTO PROF
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM AMÁLIA SENIR LISBOA PONTES GESTAL PROF
EM ADELAIDE KAUAM MEDINA
EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA PROFA
EM RUY NAZARETH DR
EM SILVIA COVAS
EM MICHEL PEDRO SAWAYA
EM IEDA DE SEIXAS SOUZA
NÃO ATENDIDO
EM JOÃO JORGE SABINO DR
EM ANA MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PAES
EM RUY NAZARETH DR
EM FRANCISCO FELIPE CAPUTO PROF
NÃO ATENDIDO
EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO
EM MÔNICA E CEBOLINHA
EM DUNALVA DO AMARAL FARATH
NÃO ATENDIDO
EM MODESTO RODRIGUES MARQUES PROF
EM MEU AMOR
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
EM JOÃOZINHO E MARIA
EM ORLANDO GUARESCHI
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
EM DECIO MONZONI LANG
NÃO ATENDIDO
EM SILVIA COVAS
EM MARIA FARIA DE VASCONCELOS PROF
EM RUY NAZARETH DR
EM CLEOPHAS BELTRAN SILVENTE PROF
EM GUIOMAR MAIA PROFA
EM HALIM ATIQUE DR PROF
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

27.221
27.199
26.525
26.258
26.192
26.085
26.061
25.769
25.715
25.695
25.634
25.630
25.375
25.299
25.215
25.145
25.105
24.867
24.763
24.735
24.596
24.585
24.561
24.561
24.509
24.007
23.908
23.862
23.859
23.810

EM LUCI APARECIDA ZAINUM HAGE
EM GUIOMAR MAIA PROFA
EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM LETICIA DI LORENZO ARROYO
EM FRANCISCO FELIPE CAPUTO PROF
EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª
EM MÔNICA E CEBOLINHA
EM WILSON ROMANO CALIL DR
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM SILVIO DE MELO
EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES
EM ANTONIO ESPADA FILHO PROF. DR.
EM APARECIDA HOMSI SALLES CUNHA PROF
EM ANAZIA JOSE BOLCONE
EM CHAFIC BALURA PROF
EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª
EM ANTONIO DE PADUA PEROSA DEPUTADO
EM DAISY ROLLEMBERG TREFIGLIO PROF
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM NEUZA CASTRO BUZZINI
EM ADELAIDE KAUAM MEDINA
EM TACLA SAID BENETTI
EM LYDIA SANFELICE PROFA
EM GUIOMAR MAIA PROFA
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
EM CYRINO VAZ DE LIMA
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM LETICIA DI LORENZO ARROYO

NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM ROBERTO JORGE
EM ADELICIO TEODORO DR
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA PROFA
EM EZEQUIEL RAMOS PROF
EM MEU AMOR
EM EZEQUIEL RAMOS PROF
EM CLEOPHAS BELTRAN SILVENTE PROF
NÃO ATENDIDO
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM LYDIA SANFELICE PROFA
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM MÔNICA E CEBOLINHA
NÃO ATENDIDO
EM HALIM ATIQUE DR PROF
NÃO ATENDIDO
EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO
EM ORLANDO GUARESCHI
NÃO ATENDIDO
EM ELVIRA DE GUZZI RIBEIRO PROF
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA DR
EM MODESTO RODRIGUES MARQUES PROF
EM ANAZIA JOSE BOLCONE
EM JOANA CASAGRANDE VINHA

94
95
96
97
98

VANIA MARIA HONORATO LIMA
ESTÉFANI CARLA DA SILVA MIRANDA
ARUANA MARIÁ MENEGASSO
TAIS AMANTÉA SABELLA TARCZEWSKY
LUCIA CRISTINA DE MACEDO BARRETO
LUCIANA FELIX MARTINS
LUCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS BERNARDO
LUZIANE CRISTINA DE BARROS PISSIN RUSSO
CLAUDIA MARIA GREGORINI GONÇALVES FRANCHI
DÉBORA CLINIO SILVA
JACQUELINE LARA CERMINARO SPACCA CRUZ
VANIA ROCHA DEBORTOLI SIMÃO
DIONEA APARECIDA FERNANDES GATTE
NEUSA CANDIDA DE JESUS
ISABELA GARCIA DE OLIVEIRA
GISELE STEFFANI LIMA SILVA TRUJILLO
MARIA DAS CHAGAS ALTINA BARROS
GLAUCIA MARIA DE LIMA ALVELAN
MARIA JOSÉ EUGENIO
ELAINE DA SILVA ACÓSTA
VIVIANE VELHO LOPES
FRANCIELE AVELAR GOMES
JOSELENE COIADO SANTIAGO DA SILVA
MARIA CRISTINA DOS SANTOS ROSA
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
ROSELENE APARECIDA DE OLIVEIRA GIL
PATRICIA FAVA DE CARLI DE OLIVEIRA
PAULA MORENO CASTRO DA SILVA
DANILA ANDRESSA BORGES DA COSTA E SILVA
VANESSA APARECIDA DE PAULA SANCHES
GUARNIERI
SIMONE FERNANDES FERREIRA
DIANA MARIELE MARTINS
ALINE VICENTE CARDOSO RESENDE
DENISE FERNANDA DA SILVA

EM RUBENS CINTRA DAMIAO

NÃO ATENDIDO

23.687
23.226
23.224
23.136

EM ALVARO LUIZ ANGELONI
EM TACLA SAID BENETTI
EM MANOEL ANTUNES PROF
EM MANOEL ANTUNES PROF

NÃO ATENDIDO
EM BEATRIZ DE CARVALHO SEIXAS
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
EM JOANA CASAGRANDE VINHA

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

ERICA SIMONE LOPES DOS SANTOS SILVA
ADELAIDE FRANCISCA DE LIMA
ANALICE ANDREOLI FRANCHINI
CAROLINE RODRIGUES ESTEVÃO
ALINE APARECIDA DA SILVA PAVEZZI
ANA CAROLINA DA SILVA GARCIA
DANIELE TIEMI LIMA
RENATA GISELE DE CAMPOS GODOI
EDNÉIA DE FATIMA MENONI SANT´ANA
PATRICIA DE CASSIA MODA FARINHA
MARIANA ESGARBI TOBIAS
BRUNA SILVA GASPAR
ANDREA SILVA PEREIRA FERNANDES
MAISA ROMERO DA SILVA MAZUCHE
ANA FLÁVIA DA SILVA
JOSY ANE AFONSO CARRARO MENDES
KARINA CALZETA LORENÇÃO
CAROLINE FERREIRA FERRAZ BATISTA
DANIELA DE FÁTIMA VENTURELLI DAS NEVES
ANA ROSA GONÇALVES DE SOUZA
SILVANA BARBOSA MIRANDA SANTOS
NATHALIA CAROLINE DOS SANTOS MIES
ALESSANDRA CRISTINA MONTEIRO
IZABELLE JANAINA DE SOUZA NANTE
JULIANA ORIGO
LARISSA DOS REIS KARAM
CLAUDETE AMÉRICO DE FREITAS
FRANCIELLE FAZAN DE LIMA
MARCOS DANILLO LOPES DE SENA
MIRELLE OLIVEIRA BOTTER
ELISANDRA GONZAGA
CLEBER PAULA DA SILVA
LORINELDE BRUGNOROTTO
MARIANA SANTINI ARROYO
ANA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA

23.093
23.075
22.659
22.641
22.561
22.540
22.511
22.498
22.474
22.332
22.323
22.183
22.107
22.036
21.966
21.860
21.798
21.690
21.618
21.608
21.388
21.147
20.928
20.899
20.852
20.715
20.692
20.570
20.531
20.439
20.423
20.421
20.212
20.087
20.035

EM WILSON ROMANO CALIL DR
EM LUZIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS PROFA
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
EM TACLA SAID BENETTI
EM PAUL PERCY HARRIS
EM GUIOMAR MAIA PROFA
EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO
EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROF
EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª
EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª
EM RUBENS CINTRA DAMIAO
EM FRANCISCO FELIPE CAPUTO PROF
EM PAUL PERCY HARRIS
EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª
EM MEU AMOR
EM RUY NAZARETH DR
EM ADELICIO TEODORO DR
EM BEATRIZ DE CARVALHO SEIXAS
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
EM PANTERA COR DE ROSA
EM DOM JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES
EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO
EM HALIM ATIQUE DR PROF
EM WILSON ROMANO CALIL DR
EM REGINA MALLOUK PROF
EM IRMÃ DULCE
EM MEU AMOR
EM LETICIA DI LORENZO ARROYO
EM CLÓVIS SANFELICE PROF
EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA PROFA
EM RUBENS CINTRA DAMIAO
EM DAISY ROLLEMBERG TREFIGLIO PROF
EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO
EM GUIOMAR MAIA PROFA

EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM ALBERTO JOSE ISMAEL PROF.
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
EM DAISY ROLLEMBERG TREFIGLIO PROF
EM DECIO MONZONI LANG
EM PRÍNCIPE ENCANTADO
EM CYRINO VAZ DE LIMA
EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO
EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª
EM LYDIA SANFELICE PROFA
NÃO ATENDIDO
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
EM CLÓVIS SANFELICE PROF
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM GRÁCIA MARIA DA SILVA BORTOLETO
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
NÃO ATENDIDO
EM MEU AMOR
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF.
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM ANNA MANTOVANI DE ANDRADE PROFA
EM RUBENS CINTRA DAMIAO
EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF.
NÃO ATENDIDO
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
NÃO ATENDIDO
EM FADA AZUL
EM LYDIA SANFELICE PROFA

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

CRISTIANE SOKEI
SARISSA ALINE DA CUNHA CARVALHO DIAS
LARISSA ROSA MARTINS PEREIRA
JÉSSICA CRISTINA ROSA
ELISANGELA CELESTE GONÇALVES
BEATRIZ DOS SANTOS VALE
AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA
LUIZ FERNANDO SOARES
ADRIANA LULHO RONCALHO
PATRÍCIA MARA DE OLIVEIRA E SOUZA
LAÍS OLIVA
RAFAELE DANÚBIA VIEIRA ROSA
LUDMILA FERNANDA DOMINGUES PEREIRA
ROSIANE ANDRADE DO NASCIMENTO MELO
DANIELA BORGES
FELIPE SOUZA BAZEIO
CRISTIANE DE CARVALHO
ELIANE CARLA FORGIARINI
EDILSON ZIBIANI
MARIA CRISTINA VOLPE MARANGONI
KATIA CRISTINA PINTO
ANA BEATRIZ POLSINELLI FERRER
MIRIAM RAMOS
MÉRCIA REGINA RIBEIRO ZUIM
JÉSSICA CRISTINA DA SILVA
ELINETI MARIA MEIRELIS
ALINE SALAZAR DA CRUZ
ANA LUISA ROCHA AZEVEDO NEVES
MAIRA FERNANDES LAURENTINO HAMAMOTO
ALANA DOS SANTOS ARAÚJO
ANA PAULA POMPOLINI LOPES
RONISE APARECIDA CASTELO BRANCO
PRISCILA DOS SANTOS ALMEIDA
DENISE SAYURI CÁCERES SHIMABUKURO
ANNA LÍVIA BRANCO NUNES POLISELLI

169 PIETRA GALAN DE OLIVEIRA
170 CRISLAINI CIRINO DOS SANTOS BUSTO

19.963
19.914
19.894
19.840
19.806
19.797
19.468
19.458
19.317
19.036
18.985
18.810
18.434
18.089
17.911
17.849
17.795
17.645
17.365
17.356
17.285
17.020
16.985
16.934
16.801
16.685
16.525
16.520
16.438
16.051
15.998
15.570
14.245
14.214
14.211

EM LUCI APARECIDA ZAINUM HAGE
EM WILSON ROMANO CALIL DR
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF.
EM ZILDA NATEL
EM RUY NAZARETH DR
EM ZILDA NATEL
EM IEDA DE SEIXAS SOUZA
EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF.
EM REGINA MALLOUK PROF
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª
EM FADA AZUL
EM CYRINO VAZ DE LIMA
EM IEDA DE SEIXAS SOUZA
EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES
EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF.
EM SILVIO DE MELO
EM SILVIO DE MELO
EM ORLANDO GUARESCHI
EM REGINA MALLOUK PROF
EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF.
EM SILVIO BENITO MARTINI DEP
EM CHAFIC BALURA PROF
EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES
EM VEREADOR SÉRGIO CAMARGO
EM DOM JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
EM CHAPEUZINHO VERMELHO
EM RUY NAZARETH DR
EM JOANA CASAGRANDE VINHA
EM IRMA MARTHA MARIA
EM OSVALDO DE CARVALHO
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM CLÓVIS SANFELICE PROF

13.230
12.215

EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO

Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa

B-3

NÃO ATENDIDO
EM LUIZ JACOB
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
EM DECIO MONZONI LANG
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM LYDIA SANFELICE PROFA
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES
EM REGINA MALLOUK PROF
EM ARLINDO DOS SANTOS DEPUTADO
NÃO ATENDIDO
EM CHAFIC BALURA PROF
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF
NÃO ATENDIDO
EM MODESTO RODRIGUES MARQUES PROF
EM WILSON ROMANO CALIL DR
NÃO ATENDIDO
NÃO ATENDIDO
EM OSVALDO DE CARVALHO
EM GEORGINA ATRA HAWILLA - DONA JOTA
EM ANAZIA JOSE BOLCONE
NÃO ATENDIDO
EM PAUL PERCY HARRIS
EM REGINA MALLOUK PROF
NÃO ATENDIDO
EM ALVARO LUIZ ANGELONI
EM ELIZABETE CABALLERO PROFA
NÃO ATENDIDO

NÃO ATENDIDO
EM CYRINO VAZ DE LIMA
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020

Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DA REMOÇÃO POR TÍTULOS PARA O ANO LETIVO 2021 - RESOLUÇÃO SME Nº 15/2020
COORDENADOR PEDAGÓGICO
CLASSIF.

CANDIDATO

PONTUAÇÃO

1
2

FERNANDA BARROS PADUA NARDONI
JULIANA COSTA COELHO

42.354
34.319
34.212

3
4
5
6
7
8

LUCIENE ANGELA LAZARO
GUILHERME APARECIDO DE SOUZA
MARTHA BERALDO MAGALHÃES
GOMES
PRICILA DAMAZIO DE JESUS
MONALISA MANCERA VITERBO
ELLAN EDUARDO DA SILVA

31.368
24.983

SEDE DE EXERCÍCIO
DE:
EM SILVIO DE MELO
EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROF
EM IRMÃ DULCE

PARA:
EM PETER PAN
EM LUCI APARECIDA ZAINUM HAGE
EM MARIA FARIA DE VASCONCELOS
PROF
NÃO ATENDIDO

EM ADELICIO TEODORO DR

EM ORLANDO GUARESCHI

EM ORLANDO GUARESCHI

NÃO ATENDIDO
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA
EM IRMA MARTHA MARIA
EM CARLOS MILANESI ENG
EM WILSON ROMANO CALIL DR
EM SILVIO DE MELO
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020.
Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

24.090
23.543
15.544

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DA REMOÇÃO POR TÍTULOS PARA O ANO LETIVO 2020 – RESOLUÇÃO SME Nº 15/2020
DIRETOR DE ESCOLA
SEDE DE EXERCÍCIO
CLASSIF.
CANDIDATO
PONTUAÇÃO
DE
PARA
1
LUCIANE REYNALDO
35.167
EM NEUZA CASTRO BUZZINI
EM ALBERTO JOSÉ ISMAEL PROF
2
PAULA DANIELA LUZIN TORRAQUE
33.951
EM ORESTES QUÉRCIA DR
EM ILDA BARBOSA DOS SANTOS
32.014
EM MODESTO RODRIGUES MARQUES
SILVIA ELAINE DA SILVA GANZELA
EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª
3
PROF
4
HÉLIO RAIMUNDO
30.253
EM ADELICIO TEODORO DR
EM ORESTES QUÉRCIA DR
NÃO ATENDIDO
5
PATRÍCIA MAIARI GARCIA
25.621
EM LETICIA DI LORENZO ARROYO
NÃO ATENDIDO
6
VIVIAN CRISTINE XAVIER NADOTTI
22.270
EM WILSON ROMANO CALIL DR
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020
Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

Notiﬁcação 5854/2020

Secretaria Municipal de Obras

Fica notiﬁcado, Instituto de Radiodiagnóstico Rio Preto Ltda., proprietário do
imóvel sito à Rua Voluntários de São Paulo, nº 3962, quadra “A”, lotes 05-06-07-08, Vila
Redentora, que em virtude de ter sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 5854, datada
em 18/11/2020, assinada pelo ﬁscal Rodrigo André Morsillo, tratando acréscimo em estrutura metálica sem alvará de construção, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e
8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o
AR JU 88346762 5 BR acusando “não existe o número indicado”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as
penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato
e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o
presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 1.204,80 (mil e duzentos e quatro
reais e oitenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 30 de outubro, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5857/2020
Fica notiﬁcado, Benito Saes, proprietário do imóvel sito à Rua Voluntários de São
Paulo, nº 3959, quadra “B”, lotes 05-06/P, Vila Redentora, que em virtude de ter sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 5857, datada em 18/11/2020, assinada pelo ﬁscal Rodrigo
André Morsillo, tratando de reforma com demolição e construção sem alvará de reforma, em
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as
Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346761 7 BR acusando “mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as
penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato
e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o
presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três reais e
sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 30 de novembro, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro - CNPJ nº 17.625.378/0001-83
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA: SERV IÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP
ENDEREÇO. RUA FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, JARDIM BELO HORIZONTE.
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30.11.2020
DATA DE VALIDADE: 09.03.2021
CNPJ. 20.727.695/0001-15
Nº DO REGISTRO: 086
Certifico que o Serviço Social Maria Peregrina – SESMAP está registrada no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do
Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016 do CMDCA sendo
inscrita o Regime de Apoio Socio-Educativo - Serviço de Fortalecimento de Vínculos.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER OU CARDIOPATIA - AMICC
ENDEREÇO: RUA DR. LINO BRAILE, 355, JARDIM FERNANDES.
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 01.336.570/0001-10
Nº DO REGISTRO: 016
Certifico que AMICC - Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia está registrada no CMDCA, conforme
publicação no Diário Oficial do Município, os termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº
394/16 do CMDCA.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Presidente do CMDCA

Paulo Jose Alves Marquette
1 ª Secretario do CMDCA

B-4

São José do Rio Preto, terça-feira
1° de dezembro de 2020

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente
Escala de Plantão Conselhos TUTELARES
DEZEMBRO 2020
O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente de São José do
Rio Preto – SP, em cumprimento às suas atribuições torna pública a escala de plantão dos
conselheiros tutelares do município no mês de dezembro de 2020.
*Plantão: 17h às 8h - Sábados, domingos e feriados
Conselho tutelar
NORTE

Conselho Tutelar
SUL

17-99608-0407

Fone

17- 99608-0514

Jornal

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO DAMAS DE CARIDADE
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME, 350 - MACENO
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 60.001.161/0001-21
Nº DO REGISTRO: 003
Certifico que a Instituição nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/16 do CMDCA.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

Política de Investimentos 2021

Elaborada de Acordo com o item 3.2.6 da versão 3.1 do Manual do Pró-Gestão RPPS (versão aprovada em 08/09/2020)

Texto aprovado pelo Comitê de Investimentos (reunião ordinária de
06/11/2020) pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião
ordinária de 27/11/2020.

**Recebemos ligações a cobrar

Dez/20
Dia

da Semana

01

terça-feira

Conselheiro de Plantão
Priscilla

Conselheiro de Plantão
Elisangela

02

quarta-feira

Dayani

Elisangela

03

quinta-feira

Bruna

Kellen

04

sexta-feira

Josimar

Lívia

05

Sábado

Josimar

Lívia

06

Domingo

Josimar

Lívia

07

segunda-feira

Dayani

Lorrayne

08

terça-feira

Dayani

Elisangela

09

quarta-feira

Josimar

Kellen

10

quinta-feira

Priscilla

Lívia

11

sexta-feira

Bruna

Lorrayne

12

Sábado

Bruna

Lorrayne

13

Domingo

Bruna

Lorrayne

14

segunda-feira

Josimar

Elisangela

15

terça-feira

Josimar

Kellen

16

quarta-feira

Bruna

Lorrayne

17

quinta-feira

Dayani

Lívia

18

sexta-feira

Priscilla

Kellen

19

Sábado

Priscilla

Kellen

20

Domingo

Priscilla

Kellen

21

segunda-feira

Bruna

Kellen
Lorrayne

22

terça-feira

Bruna

23

quarta-feira

Priscilla

Lívia

24

quinta-feira

Josimar

Elisangela

25

sexta-feira

Dayani

Elisangela

26

Sábado

Dayani

Elisangela

27

Domingo

Dayani

Elisangela

28

segunda-feira

Priscilla

Kellen

29

terça-feira

Priscilla

Lívia

30
31

quarta-feira
quinta-feira

Dayani
Bruna

Elisangela
Lorrayne

***Conselheira Karina
trabalho remoto

****Conselheiro Wilson
trabalho remoto

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA CRIANÇA
ENDEREÇO: AV. MIRASSOLÂNDIA, 1950, ANA CELIA
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 59.847.814/0001-09
Nº DO REGISTRO: 059
Certifica que o Instituição Educacional Casa da Criança, está registrado no CMDCA, nos termos do artigo 90 do Estatuto da
Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita:
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDC

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL
ENDEREÇO: RUA OLAVO GUIMARÃES CORRÊA, 815, PARQUE ESTORIL
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 60.004.900/0001-39
Nº DO REGISTRO: 033
Certifico que o Centro Social Parque Estoril está registrado no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, os
termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/16 do CMDCA.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA. INSTITUTO EDUCACIONAL FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO. RUA EUCLIDES DE LIMA, 175 – ROMANO CALIL
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 05.468.904/0001-60
Nº DO REGISTRO: 071
Certifica que o Instituto Educacional Francisco de Assis -IEFA, está registrado no CMDCA, nos termos do artigo 90 do Estatuto
da Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita:
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 17.625.378/0001-83
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA – PROJETO DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO (PIC)
ENDEREÇO. Av. Danilo Galeazzi nº 200 – Machado I
São José do Rio Preto-SP
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 27.397.973/0001-62
Nº DO REGISTRO: 091
Certifico que o Projeto de Incentivo ao Cooperativismo está Registrado no CMDCA com a inscrição do Serviço de Fortalecimento de
Vinculos Criança e Adolescente, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do
Adolescente e Resolução nº 393/16 do CMDCA.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Avenida Bady Bassitt, 3697 - Centro - CNPJ nº 46.588.950/0001-80
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA. ASSOCIAÇÃO RENASCER
AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 – JARDIM SORAIA.
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 71.744.007/0001-66
Nº DO REGISTRO: 06
Certifico que a Associação Renascer está registrada no CMDCA nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e
Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita:
Regime de Apoio Socio-Educativo: Projeto de Oficinas de Aprendizagem para a vida I e II, Programa de Treinamento e Educação para
o Trabalho
Orientação e apoio sócio-familiar: Serviço de Proteção para pessoas com deficiência e suas famílias em Centro Dia.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.574 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (Republicação por Incorreção)
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor de Secretaria, publicada pela Portaria nº 34.467
de 14 de agosto de 2020, retificada pela Portaria nº 34.471 de 17 de agosto de 2020, JOSE ONOFRE
DE ARAUJO, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - CA.102.4, lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO,
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017,
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 16 de novembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.585 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020
RETIFICA, as seguintes portarias, conforme abaixo:
1) Portaria n.º 34.570 de 17 de novembro de 2020, do servidor RUBENS CARUSO NETO:
onde se lê:
“retroagindo os efeitos desta a 16 de novembro de 2020.”
leia-se:
“surtindo os efeitos desta a partir de 18 de novembro de 2020.”
2) Portaria n.º 34.571 de 17 de novembro de 2020, do servidor DIEGO MAHFOUZ FARIA LIMA:
onde se lê:
“retroagindo os efeitos desta a 16 de novembro de 2020.”
leia-se:
“surtindo os efeitos desta a partir de 18 de novembro de 2020.”
PORTARIA N.º 34.588 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, VIRGINIA MENEZES MATIOLLI para substituir o(a) servidor(a) MARINALVA MADELA DE
BRITO – ocupante da função de confiança gratificada – CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90,
enquanto durar seu período de férias, a partir de 09/12/2020.
PORTARIA N.º 788, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): ANIVALDO ALVES DA CUNHA
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão aos
preceitos contidos nos incisos I, II, III e IX, do artigo 204, e, incorrido na prática da proibição prevista no
inciso XV (conduta desidiosa) do artigo 205, e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar nº
05/90.
Advogados: Dante de Lucia Filho – OAB/SP 297.130
PORTARIA N.º 821 DE 16 DE JULHO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): ANIVALDO ALVES DA CUNHA
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão aos
preceitos contidos nos incisos II, III, VII e IX, do artigo 204 e inciso X, do artigo 205 e inciso X - 1ª parte,
do artigo 220, todos da Lei Complementar nº 05/90.
Advogado: Evandro Marco Tofalo, OAB/SP 302.545 e Danilo D. Vietti – OAB/SP 223.336
PORTARIA N.º 34.589 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, RAFAELA YEPES MORO para substituir o(a) servidor(a) EDIMARA CARRASCO – ocupante
da função de confiança gratificada – CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar
seu período de férias, a partir de 09/12/2020.
PORTARIA N.º 34.590 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, GILDA PRISCILA CAROLINA DOS SANTOS para substituir o(a) servidor(a) CRISTIANE
CAMARGO DE OLIVEIRA BRITO – ocupante da função de confiança gratificada – CHEFE DE CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 18/11/2020.
PORTARIA N.º 789, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): VAUDELAN ROMÃO NUNES
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão aos
preceitos contidos nos incisos I, II, III e IX, do artigo 204, e, incorrido na prática da proibição prevista no
inciso XV (conduta desidiosa) do artigo 205, e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar nº
05/90
Advogados: Davi Pereira Amaral – OAB/SP 342.171 e Marina Eliza Moro Freitas – OAB/SP 203.111
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA. ASSOCIAÇAÕ DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO. RUA RAUL SILVA, 1863 - NOVA REDENTORA
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 59.997.270/0001-61
Nº DO REGISTRO: 81
Certifico que a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, está Registradaa no CMDCA, conforme Reunião
Ordinária realizada no dia 12.05.2020 nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Resolução nº 394/16 do
CMDCA .
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacifico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1ª secretário CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA. CASA DE EURÍPEDES
ENDEREÇO. RUA OLAVO GUIMARÃES CORREA, 600 – OURO VERDE – SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 49.066.327/0001- 55
Nº DO REGISTRO: 032
Certifico que a Instituição Casa de Eurípedes está Registrada no CMDCA, Conforme Reunião Ordinária realizada no dia
12.05.2020, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/2016 do CMDCA, sendo
inscrita o Regime de Apoio Socio-Educativo - Serviço de Fortalecimento de Vínculos.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacifico Sparvoli
Presidente do CMDCA

Paulo Jose Alves Marquette
1 ª Secretário do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto - CNPJ nº 17.625.378/0001-83
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA – CREAS 2 – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENDEREÇO. MAXIMIANO MENDES, 154, SANTA CRUZ
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 46.588.950/0001-80
Nº DO REGISTRO: 076
Certifico que o CREAS – Adolescente - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - está registrado no CMDCA com a
inscrição do Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 393/16 do
CMDCA.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA
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MANTENEDORA – CREAS –CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENDEREÇO. RUA SOUZA BARROS, 718 – VILA SINIBALDI
DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/11/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 46.588.950/0001-80
Nº DO REGISTRO: 076
Certifico que o CREAS – Criança/Adolescente - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social está Registrado no CMDCA
com a inscrição do Serviço de Proteção Social de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços á Comunidade- PSC e Liberdade
Assistida, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e
Resolução nº 393/16 do CMDCA.
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

PORTARIA N.º 827 DE 16 DE JULHO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): VAUDELAN ROMÃO NUNES
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão aos
preceitos contidos nos incisos II, III, VII e IX, do artigo 204 e inciso X, do artigo 205 e inciso X - 1ª parte,
do artigo 220, todos da Lei Complementar nº 05/90.
Advogados: Eduardo de Freitas Peche Cazinhares – OAB/SP: 195.922, Davi Pereira Amaral – OAB/SP
342.171 e Marina Eliza Moro Freitas – OAB/SP 203.111
PORTARIA N.º 34.591 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, ERICA LOBO MACIEL CORREIA para substituir o(a) servidor(a) BRUNO VIEIRA DE
CARVALHO – ocupante da gratificação por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 20/11/2020.
PORTARIA N.º 34.592 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para substituir o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA
– ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, de 18/11/2020 a
17/12/2020.
PORTARIA N.º 34.595 DE 30 DE NOVEMBRO 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 1030385-68.2019.8.26.0576, do Juizado Especial da
Fazenda Pública, a Portaria nº 28.958 de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de
seus vencimentos do(a) servidor(a) QUITERIA POSSINO CORNELIO, Auxiliar de Serviços Gerais, onde
se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a
03/04/2011”.
PORTARIA N.º 861 DE 30 DE ABRIL DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): MARCELO JOSÉ COLOMBO
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por violação dos
deveres funcionais previstos nos incisos I, II, III, IX do artigo 204, na prática das proibições dos incisos
XV, XVIII do artigo 205 e do previsto no inciso XII do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/1990
Advogado: Danilo D. Vietti – OAB/SP 223.336
PORTARIA N.º 34.596 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020
REVOGA, a designação para prestar serviço à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º,
do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, do(a) servidor(a) adiante elencado(a), a fim de que
retorne à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos especificados:
SERVIDOR(A)

PORTARIA

ARTHUR JOSE TOLEDO
SILVA
JULIANA REZENDE DOS
SANTOS
RAFAEL MANIERI CARDOSO
GOMES

PORTARIA Nº 34.407 DE
28/07/2020
PORTARIA Nº 34.396 DE
22/07/2020
PORTARIA Nº 34.407 DE
28/07/2020
PORTARIA Nº 34.396 DE
22/07/2020
PORTARIA Nº 34.396 DE
22/07/2020
PORTARIA Nº 34.396 DE
22/07/2020

KARINA KERON DESIDERIO
LUCIANA CRISTINA
BORTOLUZZO
MARCELO DA ROCHA SILVA

SECRETARIA ORIGEM

DATA DE
RETORNO

MEIO AMBIENTE

01/12/2020

MEIO AMBIENTE

01/12/2020

MEIO AMBIENTE

01/12/2020

ASSISTÊNCIA SOCIAL

01/12/2020

ASSISTÊNCIA SOCIAL

01/12/2020

ASSISTÊNCIA SOCIAL

01/12/2020

PORTARIA N.º 869 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, DIEGO FERREIRA PAULO e LUIZ
GUSTAVO DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no TC-023990.989.19-6.
PORTARIA N.º 34.597 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, LUCIANA CRISTINA DELFINO LISBOA para substituir o(a) servidor(a) RENAN RAMALHO
– ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 25/11/2020.
PORTARIA N.º 34.598 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, HEIDI RODRIGUES SILVA FUZA para substituir o(a) servidor(a) ANDREIA CRISTINA
MARASCALCHI – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de
09/12/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração
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Introdução

O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - RIOPRETOPREV, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não
econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e
executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei Complementar nº 139, de 28 de
dezembro de 2001 e suas alterações. Subordina-se ainda aos ditames da Resolução CMN nº 3.992/2010
e posteriores alterações, que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de
benefício administrado pela RIOPRETOPREV. A presente Política de Investimentos (P.I.) foi discutida e
aprovada pelo Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, na reunião ordinária do dia 06 de
novembro de 2020 e pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião Ordinária do dia 27 de
novembro de 2020.
A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS, pois a adequada
administração dos ativos é fundamental para que se assegure a sua sustentabilidade. Sua formulação
representa instrumento para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência,
liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos
recursos, e na avaliação de seus riscos. Seu conteúdo deve ser disponibilizado anualmente à Secretaria
de Previdência - SPREV da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da
Economia, por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme art. 1º da Portaria
MPS nº 519/2011, art. 22 da Portaria MPS nº 402/2008 e art. 5º, XVI, “g” da Portaria MPS nº 204/2008.
A Política de Investimentos (ou Plano Anual de Investimentos) não se limita à obrigatoriedade de
elaboração de um documento anual, mas se constitui em importante instrumento de planejamento, por
definir o índice referencial de rentabilidade a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte,
estabelecer estratégias de alocação, diretrizes e metas de investimentos, bem como permitir monitorar
ao longo do ano, por meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados
durante a sua execução.
Compõem a presente política de investimentos os seguintes elementos:
a) Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; objetivos e
diretrizes que orientam a gestão do fundo para o ano seguinte; cenários que pautam as projeções
financeiras, tendo em vista os limites de enquadramento para aplicação por segmento e modalidade,
definidos na Resolução CMN nº 3.922/2010.
b) Definição das estratégias de alocação; resultados esperados das projeções financeiras; limites
mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de investimento para cada segmento de aplicação
financeira.
c) Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de
credenciamento para escolha das instituições financeiras e dos produtos financeiros onde os recursos do
RPPS serão aplicados.
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Definições
Ente Federativo: Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo
Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO RIOPRETOPREV
CNPJ: 04.841.899/0001-26
Meta de Retorno Esperada: IPCA + 5,41% a.a.
Categoria do Investidor: Qualificado
3

Gestão Previdenciária (Pró-Gestão RPPS)
A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MPS nº
185/15 e alterações, e o Manual do Pró-Gestão versão 3.1/2020, tem por objetivo incentivar a
RIOPRETOPREV a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle
dos seus ativos e passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal
adoção garante que os envolvidos no processo decisório da RIOPRETOPREV cumpram seus códigos
de conduta pré-estabelecidos a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.
Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a
elaboração da Política de Investimento (P.I.), que deve submetê-la para aprovação ao Conselho de
Municipal de Previdência, o agente superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da
Instituição.
Ainda de acordo com os normativos, esta P.I. estabelece os princípios e as diretrizes a serem
seguidas na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a
administração deste Regime Próprio de Previdência, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e

São José do Rio Preto, terça-feira
1° de dezembro de 2020

Jornal

atuarial e a solvência do plano.
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas
estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da
responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste
documento.

investimentos:
 A alocação dos recursos nos diversos segmentos;
 Os limites mínimos, objetivos e máximos de aplicação em cada segmento;
 A seleção de ativos e/ou de fundos de investimentos;
 Os respectivos limites de diversificação e concentração.
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Comitê de Investimentos
De acordo com a Portaria MPS nº 519/11 e posteriores alterações, combinado com a Lei
Complementar nº 566, de 28 de junho de 2018, em seu artigo 9º, que alterou a composição e os termos
de funcionamento do Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, o Comitê de Investimento, desde a
publicação da norma, é composto por 5 (cinco) membros, sendo que 4 (quatro) são indicados pelo
Conselho Municipal de Previdência, e 1 (um), membro nato, é o servidor ocupante do cargo em
comissão de Chefe de Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos.
Os membros se reunirão e deliberarão nos termos do regulamento próprio: o Regimento Interno,
elaborado pelo próprio Comitê e aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência. O fato de em sua
composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que o mesmo seja
responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento e realizar recomendações junto
à Diretoria Executiva e ao Conselho Municipal de Previdência. Podem participar das atividades do
Comitê de Investimentos especialistas externos para auxiliar em decisões complexas ou de volumes
representativos.
Todos os membros do Comitê de Investimentos devem ser aprovados em exame de certificação
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, e que contemple
módulos que permitam atestar a compreensão das atividades relacionadas à negociação de produtos de
investimentos. Os membros do comitê são certificados conforme disposto a seguir:
Quantidade de
Certificação
Tipo de Certificação Profissional
membros
mínima exigida
certificados atual

Certificação Profissional ANBIMA: CPA – 10

04

02

Certificação Profissional ANBIMA: CPA – 20

01

02

Certificação de Especialista em Investimento ANBIMA:
CEA

0

1

A RIOPRETOPREV deve sempre atentar para a data de vencimento das certificações, pois se a
maioria do Comitê de Investimentos não estiver certificada restará inviabilizada a emissão de novo
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
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Consultoria de Investimentos
A consultoria de investimentos, contratada nos termos da lei geral de licitações, terá a função de
prestar assessoramento à gestão dos recursos, conforme estabelecido em contrato, bem como auxiliar a
RIOPRETOPREV no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do
enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno
esperado. Essa consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como consultora
de valores mobiliários. O contrato firmado com a Consultoria de Investimentos deverá obrigatoriamente
observar as seguintes Cláusulas:
5.1 - que o objeto do contrato será executado em estrita observância das
normas da CVM, inclusive da INCVM nº 592/2017;
5.2 - que as análises fornecidas serão isentas e independentes; e
5.3. - que a contratada não percebe remuneração, direta ou indireta, advinda
dos estruturadores dos produtos sendo oferecidos, adquiridos ou analisados,
em perfeita consonância ao disposto no art. 18, III, “a” da Resolução CMN nº
3.922/10: Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de
serviços relacionados à gestão dos recursos do regime próprio de previdência
social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador e as partes a ele
relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos
do regime próprio de previdência social, a fim de que: a) não recebam qualquer
remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a
independência na prestação de serviço.
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Diretrizes Gerais
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta P.I. buscam garantir, ao longo do
tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e
passivos da RIOPRETOPREV, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais
os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos traçados.
Esta P.I. entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021. O horizonte de planejamento utilizado na
sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2021.
A política atende ao disposto na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações e ao disposto na
Portaria MPS nº 519/11 e alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos
Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
bem como parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites, utilização de veículos de
investimento e a meta de rentabilidade.
Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçamento dos ativos
financeiros e gerenciamento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução
CMN nº 3.992/10 e alterações.
Havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas,
durante a vigência deste instrumento, esta P.I. e os seus procedimentos serão alterados gradativamente,
de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições
constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações. Caso seja necessário, deve ser elaborado um
plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo de preservar
os interesses da RIOPRETOPREV, desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal
constituído.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições
transitórias da nova legislação for excedido, a RIOPRETOPREV deverá comunicar oficialmente a
Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.
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Modelo de Gestão
A gestão das aplicações dos recursos da RIOPRETOPREV, de acordo com o Artigo 3º, §5º,
Inciso II da Portaria MPS nº 519/11 e alterações, será própria, ou seja, a RIOPRETOPREV realizará
diretamente a execução da P.I. de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados
os parâmetros da legislação e definidos nesta P.I.
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Segregação de Massa
A RIOPRETOPREV não possui segregação de massa do seu plano de benefícios.
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Meta de Retorno Esperado
Para o exercício de 2021 a RIOPRETOPREV prevê que o seu retorno esperado será no mínimo
IPCA acrescido de uma taxa de juros de 5,41% a.a.
A escolha do IPCA justifica-se devido ao fato de ser o índice de medida da inflação oficial no
Brasil, que tem a melhor metodologia de cálculo, subsidiando a verificação do valor real do patrimônio
financeiro com a sua adição ao juro nominal.
Conforme determina a Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, a taxa de desconto
atuarial efetiva máxima real admitida nas projeções atuariais será a resultante do disposto no Art. 26,
conforme:
Art. 26. A taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para
apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS
deverá ter, como limite máximo, o menor percentual dentre os seguintes:
I - do valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos
garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de
investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime; e
II - da taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de
Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.
A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios
do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores
presentes desses fluxos.
Considerando os Fluxos Atuariais do Plano de Benefícios do Município de São José do Rio
Preto/SP para cálculo da duração do passivo, em função dos resultados da Avaliação Atuarial 2020,
obteve-se o valor de 15,8.
A Portaria ME nº 12.223, de 14 de maio de 2020, define a taxa de juros parâmetro a ser utilizada
nas avaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social, e apresentou a Estrutura a Termo
de Taxa de Juros Média em seu Anexo I.
Assim, considerando a duração do passivo de 15,8, a taxa de juros referencial, segundo a

Portaria nº 12.223/2020, é 5,41%.
Logo, para definição da taxa de juros real a ser utilizada para composição da meta atuarial,
deve-se observar o menor valor entre a taxa de 5,41% e o valor esperado da rentabilidade futura dos
investimentos dos ativos garantidores do RPPS.
Adotamos a taxa de juros real de 5,41%a.a. por ser a taxa referencial fixada pela Portaria
nº12.223/2020, ainda que diante da possível recuperação da economia no exercício de 2021, seja
factível obter rendimento superior à meta fixada.
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Aderência das Metas de Rentabilidade
As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de
investimento e das obrigações do plano.
Verificamos ainda que a meta atuarial assumida pela RIOPRETOPREV nos últimos três anos
atingiu os percentuais abaixo: (IPCA+6%a.a.):
 2017: 9,12%
 2018: 9,92%
 2019: 10,59%
 Acumulado 2017-2019: 29,63%
Verificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos últimos três anos está aderente à meta de
rentabilidade escolhida, conforme o histórico abaixo:
 2017: 12,29%
 2018: 6,48%
 2019: 18,15%
 Acumulado 2017-2019: 36,92%
O ativo do plano se comportou da seguinte forma nos últimos três anos:
Ano da base de dados da Avaliação Atuarial

Valor do Ativo Líquido - R$

2017

564.940.042,06

2018

577.528.504,81

2019

622.301.647,35

Variação do Ativo no período

10,15%

Já o passivo atuarial do RPPS teve a seguinte evolução nos últimos três anos:
Ano da base de dados da Avaliação Atuarial

Valor do Passivo Atuarial - R$

2017

1.325.164.247,26

2018

1.577.309.593,10

2019

1.427.367.652,04

Variação Total no período

7,71%
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Carteira Atual
A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim
como os limites legais observados por segmento na data 31/10/2020.
LIMITE LEGAL
LIMITE PRÓSEGMENTO
(Resolução CMN N°
GESTÃO
CARTEIRA
3.992/11)
Nível II
100%
Renda Fixa
100%
70,13%
Renda Variável e Investimentos
30%
40%
25,59%
Estruturados
10%
Investimentos no Exterior
10%
4,28 %
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Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação
A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários atuais e
futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla da RIOPRETOPREV e do ambiente em que
este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez do sistema.
O grau de maturação, suas especificidades, imposições legais e as características de suas
obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos

B-5

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de
mercado vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 13.
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Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro
13.1 Retrospectiva Macroeconômica

A primeira semana de novembro foi pautada em torno do evento mais importante e aguardado das
últimas semanas, as eleições americanas, que se manteve indefinida ao longo de toda semana, mas que
já indicava Joe Biden como o provável vencedor. Por aqui, o foco permaneceu no exterior, aliado a
proximidade das eleições municipais, juntamente com a divulgação dos dados industriais.
O mundo ficou atento as eleições americanas, que por sua vez bateu o recorde de participação
popular. O processo de eleição foi conturbado dado o recorde de votos e a grande quantidade de votos
por correio.
De acordo com isso, a disputa acirrada entre Trump e Biden pautou os mercados. Já era de se
esperar que nenhum dos candidatos reconheceria a vitória do oponente e que poderia ir para a justiça,
expectativa que já era o temor preocupante para os mercados desde o início.
A judicialização do processo eleitoral também preocupava de acordo com o fato de nenhum
candidato disparar na liderança. As acusações de fraude promovidas por Trump, reforçaram o cenário de
que o final do ano poderá conturbado, tendo em vista que nunca um presidente americano se recusou a
sair do poder.
Destaque também para o payroll nos Estados Unidos, com a criação de vagas nos setores público
e privado, que vieram acima do esperado. A taxa de desemprego também caiu para 6,9% em outubro,
depois de setembro com 7,9%. O déficit da balança comercial em setembro caiu 4,8%, indo para US$
63,9 bilhões. Um dado negativo foi a expansão da contaminação pelo covid-19, que ao final da semana
já mostrava aproximadamente 120.000 contaminados por dia.
Na Ásia os mercados seguem no positivo, ainda mais com Joe Biden como provável vencedor das
eleições americanas, que acaba por elevar o humor dos investidores e elevar as negociações nas bolsas
da região asiática, ao final da semana o índice Hang Seng, bolsa de Hong Kong, fechou em alta de
3,25%, o índice Xangai, China, ficou em alta de 1,30% e Nikkei 225, bolsa de Tóquio, ficou em alta de
1,73%.
A Europa ainda enfrenta um novo aumento nos novos casos de infectados pelo Covid-19, com o
número de mortes mais alto desde abril. Como forma de conter a contaminação acelerada, diversos
países decretaram novas restrições sociais. Além de controlar o número de pacientes em estado grave,
os novos isolamentos sociais em novembro podem ser considerados como uma tentativa de salvar o
Natal em dezembro, festa importante para impulsionar as vendas do varejo e auxiliar a economia por lá.
Por aqui, a última a ata do Copom mostrou o BC pouco preocupado com a alta da inflação no
curto prazo, deixando ainda a porta aberta para quedas, mesmo que poupo provável, uma vez que já se
projeta uma alta nos juros futuros, mas faz adendo sobre a política fiscal e a necessidade de perseguir
reformas. Ainda referente ao Banco Central, o Senado aprovou a autonomia do mesmo, que segue
agora para votação na Câmara, onde pode ser modificada.
Tivemos também, a divulgação da produção da indústria nacional, que avançou 2,6% em
setembro, na comparação com agosto. É a quinta alta mensal seguida, eliminando as perdas de 27,1%
acumuladas em março e abril, quando o setor registrou o patamar mais baixo devido ao distanciamento
social adotado para controle da pandemia. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada
IBGE.
13.2 Relatório Focus
Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), as projeções para 2020 subiram
de 3,02% para 3,20%. Para 2021, a previsão para o IPCA subiu de 3,11% para 3,17%. Para 2022, as
estimativas ficaram em 3,50%. O índice ficou em 3,25% nas projeções para 2023.
A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) saiu de -4,81% para -4,80% este ano.
Para 2021, a estimativa saiu da alta de 3,34% para uma alta menor de 3,31%. As projeções
permaneceram em alta de 2,50% para 2022 e 2023.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar permaneceu em R$5,45 para este ano.
Para 2021, a projeção permaneceu em R$5,20. Já para 2022, a projeção ficou R$5,00 e ficou em R$4,94
em 2023.
A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, ficou em 2,00% para 2020. Para 2021, ficou em

Apreçamento de ativos financeiros
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais a
RIOPRETOPREV aplica seus recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos
pertencentes às carteiras dos Fundos regidos pela Portaria MPS nº 65 de 26/02/2014 e os Títulos
Públicos Federais contabilizados pelos custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, em
conformidade com a Portaria MF nº 04 de 05/02/2018), de acordo com os critérios recomendados pela
CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações.
O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pela
RIOPRETOPREV são os mesmos estabelecidos por seus custodiastes e estão disponíveis no Manual de
apreçamento do custodiante.
É recomendado que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e
em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor
real de mercado.
No caso da aquisição direta de títulos públicos federais é de fundamental importância que no ato
da compra sejam observadas as taxas indicativas e respectivos Preços Unitários (PUs) divulgados
diariamente pela ANBIMA e, ainda, que além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e,
consequentemente, custodiar os mesmos através do CNPJ da RIOPRETOPREV no SELIC (Sistema
Especial de Liquidação e Custódia), não esquecer de fazer, no dia da compra, a escolha do critério
contábil que o título será registrado até o seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado
na curva, pela sua taxa de aquisição. Como a RIOPRETOPREV efetuou o Estudo de ALM, é
imprescindível que os títulos públicos sejam marcados na curva.
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Gestão de Risco
Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações, este tópico
estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O objetivo
deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer
regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos
do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal,
terceirização e sistêmico.
A RIOPRETOPREV poderá editar, seguindo o mesmo método de aprovação para a política de
investimentos, manual complementar ou política complementar de gestão de riscos, documento este
anual e que será divulgado da mesma forma que a política de investimentos, sem prejuízo das
disposições aqui realizadas.
Por fim, a Divisão de Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos é a área
específica dentro da RIOPRETOPREV com a função de acompanhar e monitorar continuamente os
riscos de todas as posições dos recursos investidos, do cumprimento dos indicadores definidos por
segmento e alocação e produto, de análise diário do comportamento do mercado e dos investimentos da
entidade. Os relatórios com os indicadores citados deverão ser avaliados pelo Comitê de Investimentos.
16.1 Risco de Mercado
O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do VaR (Value a Risk) por
cota, que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira
analisada, a perda máxima esperada.
16.1.1 VaR
Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do
cálculo do VaR por cota, com o objetivo da RIOPRETOPREV controlar a volatilidade da cota do plano de
benefícios.
O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites:
MANDATO

LIMITE

Renda Fixa

5%

Renda Variável

20 %

16.2 Risco de Crédito
16.2.1 Abordagem Qualitativa
A RIOPRETOPREV utilizará para essa avaliação de risco de crédito os ratings atribuídos por
agência classificadora de risco de crédito atuante no Brasil, quando do processo de credenciamento da
instituição e do fundo objeto de aplicação, o qual deverá passar por análise prévia da Consultoria de
Investimentos.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de
acordo com suas características a seguir:
RATING
RATING
ATIVO
EMISSOR
EMISSÃO

2,75%. As projeções ficaram em 4,50% em 2022 e 6% em 2023.

Títulos emitidos por instituição não financeira

X

FIDC

X

Títulos emitidos por instituição financeira
13.3 Perspectiva
As próximas semanas devem ser marcadas pelas ações tomadas pelos investidores em relação
ao resultado das eleições americanas, resta apenas saber se haverá desdobramentos decorrentes da
judicialização do resultado, porém, o mercado já começa a precificar os ativos de risco com Biden no
poder.
A partir disso, um governo comandado por Biden deve ser mais positivo com relação aos países
emergentes e aliviar tensões em relação a China, diferentemente de como era com Trump. Biden
anunciou durante as eleições, que se ganhasse, voltaria ao acordo ambiental de Paris, caso
concretizado, deve-se melhorar a relação com a Europa.
Com um cenário do governo americano dividido, tendo maioria Republicana no Senado e
maioria Democrata na Câmara, projeta-se um quadro de estímulos fiscal mais equilibrado, porém ainda
atuante, somado ao cenário de taxa de juros muito baixas por longo tempo, espera-se um cenário de
enfraquecimento do dólar frente as bolsas de países emergentes.
Reflexos que já começamos a sentir no Brasil, aliado a notícia positiva sobre as vacinas da
farmacêutica americana Pfizer, que obteve sucesso na terceira fase de testes, a taxa de câmbio já
começou a apreciar, com o dólar tendo queda de aproximadamente 6% na semana.
A preocupação com o quadro fiscal, endividamento, rolagem de dívidas e teto de gastos, segue
como principal pauta, caso isso aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros,
geraria um aumento na taxa de juros e no risco Brasil e isso não seria bom para o estado da economia
atual, que já segue prejudicada. Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos,
reconquistar os investidores estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda
de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e
gastos governamentais.
Segue no radar, o aumento dos índices de preço da economia, uma inflação que segue
acelerando e que tem impactos significativos já no curto prazo.
A partir de uma visão do Banco central onde passa a ideia de que as condições continuam
essencialmente as mesmas, sem mudanças no quadro fiscal e que aceleração da inflação seria
temporária, como principal consequência, a taxa de juros pode ficar baixa por mais tempo.
O que se observa são as taxas de juros prefixadas de vencimentos mais longos acabam ficando
igualmente impressionadas em níveis mais elevados, sendo a compensação exigida pelos investidores
pelo fato de eventualmente a Selic ao nível de hoje estar errada e precisar ser corrigido no futuro para
cima. O que nos faz entender que certos segmentos não atraem devido ao prêmio pago e podem gerar
volatilidade e risco aos portifólios.
Os dados indicam uma pressão, no curto prazo, nos preços ao consumidor amplo, e isto pode
levar o Banco Central a intensificar as discussões sobre o ritmo das reformas. É provável que a qualquer
sinal de melhora constante na economia, devemos ter uma elevação da SELIC, mesmo que antes do
projetado.
Logo, segue no radar os sinais de abertura na curva de juros, o que nos preocupa quanto ao
aumento de taxa de juros e a alta volatilidade nos títulos federais de longo prazo. Fato que não acontecia
desde 2002 e que agora vem acontecendo nos últimos 2 meses, são as LFTs (Tesouro Selic) sendo
negociada a taxas negativas.
O mais recomendado para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais arriscadas no
curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda desenhar um horizonte claro, em
razão principalmente pelo nosso cenário político.

X

X

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo rating de emissão
ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será
considerado, para fins de enquadramento, o pior rating.
Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se
a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na
tabela a seguir.
INSTITUIÇÃO
INSTITUIÇÃO NÃO
AGÊNCIA
FIDC
FINANCEIRA
FINANCEIRA
-

Longo prazo

Standard & Poors

PRAZO

brBBB-

brBBB-

Longo prazo
brBBB-

Moody’s

Baa3.br

Baa3.br

Baa3.br

Fitch Ratings

BBB-(bra)

BBB-(bra)

BBB-(bra)

SR Ratings

brA

brA

brA

Austin Rating

brAA

brAA

brAA

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão
enquadrados na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme
definido na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações, desde que observadas as seguintes condições:
 Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior
às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão
ser objeto de investimento;
 Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de
enquadramento, o pior rating;
 No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será
considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes
emitidos pelo Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;
 O enquadramento dos títulos será feito com base no rating vigente na data da verificação da
aderência das aplicações à política de investimento.
Durante o processo de atualização de credenciamento dos fundos, se for verificado algum
desenquadramento dos ativos com relação aos ratings estipulados no corte desta P.I., o Comitê de
Investimentos analisará o caso em questão, levando em consideração o volume dos recursos e o tipo de
fundo ao qual o recurso pertence e verificará se haverá necessidade de desinvestimento, encaminhando
as medidas deliberadas para referendo do Conselho Municipal de Previdência.
No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será
verificado o rating de Gestão de cada um deles.
16.3 Risco de Liquidez
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:

a) Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações
(Passivo);
b) Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).
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Alocação Objetivo
A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos
segmentos definidos pela Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações. Essa alocação tem como intuito
determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento
que melhor reflita as necessidades do passivo.
Limite
Limite
Pró
Limite Alocação Limite
Tipo de Ativo
Enquadramento
Legislação Gestão Inferior Objetivo Superior
Nível II
Títulos Públicos
100%
100% 0,00%
0,00%
40,00%
Art. 7º, I, "a"
Fundos 100% Títulos
100%
100% 10,00% 41,50 %
70,00%
Art. 7º, I, "b"
Públicos - Referenciado
Fundos de Índice 100%
Títulos Públicos Referenciado
Operações
Compromissadas
Fundos Renda Fixa
Referenciados
Fundos de Índice Renda
Fixa Referenciados
Fundos de Renda Fixa
Fundos de Índice de
Renda Fixa
Letras Imobiliárias
Garantidas
Cédula de Depósito
Bancário
Poupança
Cota Sênior de FIDC
Fundos Renda Fixa
"Crédito Privado"
Fundo de Debêntures
Fundos de Ações
Referenciados
Fundos de Índices
Referenciados
Fundos de Ações
Fundos de Índice de
Ações
Fundos Multimercados
Fundos de Participações
Fundos de Investimentos
Imobiliários
Fundos de Ações Mercado de Acesso
Renda Fixa - Dívida
Externa
Fundos de Investimento
no Exterior
Ações - BDR Nível I

100%

100%

0,00%

0,00%

40,00%

Art. 7º, I, "c"

5%

5%

0,00%

0,00%

5%

Art. 7º, II

60%

70%

0,00%

14,00%

20,00%

Art. 7º, III, "a"

60%

70%

0,00%

0,00%

40,00%

Art. 7º, III, "b"

40%

50%

0,00%

14,00%

40,00%

Art. 7º, IV, "a"

40%

50%

0,00%

0,00%

10,00%

Art. 7º, IV, "b"

20%

20%

0,00%

0,00%

5,00%

Art. 7º, V, "b"

15%

15%

0,00%

0,00%

5,00%

Art. 7º, VI, "a"

15%

15%

0,00%

0,00%

5,00%

Art. 7º, VI, "b"

5%

10%

0,00%

0,00%

5,00%

Art. 7º, VII, "a"

5%

15%

0,00%

0,63%

5,00%

Art. 7º, VII, "b"

5%

10%

0,00%

0,00%

5,00%

Art. 7º, VII, "c"

30%

40%

0,00%

1,00%

10,00%

Art. 8º, I, “a”

30%

40%

0,00%

0,00%

10,00%

Art. 8º, I, “b”

20%

30%

5,00%

18,37%

30,00%

Art. 8º, II, “a”

20%

30%

0,00%

0,00%

10,00%

Art. 8º, II, “b”

10%

10%

0,00%

4,50%

10,00%

Art. 8º, III

5%

5%

0,00%

2,00%

5,00%

Art. 8º, IV, “a”

5%

10%

0,00%

0,00%

5,00%

Art. 8º, IV, “b”

5%

5%

0,00%

0,00%

2,00%

Art. 8º, IV, “c”

10%

10%

0,00%

0,00%

2,00%

Art. 9º A, I

10%

10%

0,00%

0,00%

3,00%

Art. 9º A, II

10%

10%

0,00%

4,00%

5,00%

Art. 9º A, III

100,00%

Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos:
A. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo)
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do
planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com
prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento.
A RIOPRETOPREV realizou, em 16 de abril de 2020, o estudo de ALM – Asset Liability
Management, com base na posição dos ativos em 31/03/2020 e com dados e perspectivas
macroeconômicas do início da pandemia do COVID-19. Por isso, a RIOPRETOPREV optou por manter
as alocações atuais, sem grandes mudanças, para evitar possíveis realizações de prejuízos, tendo em
vista a alta volatilidade dos ativos e as grandes incertezas, aguardando a realização de um novo estudo
no início de 2021, já com base no Estudo Atuarial que será realizado no final de 2020.
Contudo, a carteira de investimentos da RIOPRETOPREV apresenta uma ótima liquidez,
conforme podemos ver na tabela abaixo, cuja base é 31/10/2020:
Período
Valor (R$)
(%)
Valor Acumulado (R$) (%) Acumulado
de 0 a 30 dias

334.610.888,22

91,5

334.610.888,22

de 31 a 364 dias

15.462.241,76

4,23

350.073.129,98

91,51
95,74

acima de 365 dias

15.562.911,77

4,26

365.636.041,75

100,00

B. Redução de demanda de mercado (Ativo)
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou
inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco
será feita com base no percentual da carteira que pode ser negociada.
O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela
abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima
de 365 dias).
PERCENTUAL MÍNIMO DA
HORIZONTE
CARTEIRA
De 0 a 30 dias
85%
De 30 dias a 365 dias

0%

Acima de 365 dias

0%

16.4 Risco Operacional
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão
desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de
controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser
destacados:
 A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento
dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
 O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos;
 Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do
processo decisório de investimento; e
 Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os
envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento.
A RIOPRETOPREV foi certificada com o Nível II do Programa de Modernização PRÓ GESTÃO
RPPS em 10 de junho de 2019. Foram realizadas alterações estruturais na entidade por meio da Lei
Complementar nº 566/2018. Foram editados manuais de controles de alçada decisória, código de ética e
conduta, bem como de segurança da informação. Tanto o processo decisório de investimentos quanto os
procedimentos para realização da reunião do comitê de investimentos e para aprovação da política de
investimentos encontram-se mapeados e manualizados. As atividades financeiro-administrativas são
segregadas das atividades de investimentos, conforme determinam as melhores práticas de gestão.
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16.5 Risco de Terceirização
Na administração/gestão dos recursos financeiros existe a possibilidade de terceirização total ou
parcial dos investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos
prestadores de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos
supervisores e fiscalizadores.
Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado
para escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme definições na Resolução
CMN nº 3.922/10 e alterações, Portaria MPS nº 519/11 e alterações e demais normativos da Secretaria
de Previdência do Ministério da Economia.
A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais
não impede que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das
condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos,
conforme já estabelecido nesse documento.
A entidade conta com procedimento próprio de credenciamento no qual observa os parâmetros
mínimos citados acima.
16.6 Risco Legal
O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo
gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito
por meio:
 Da realização de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos investimentos
às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade
mensal e analisados pelos Conselhos da RIOPRETOPREV;
 Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.
16.7 Risco Sistêmico
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado
por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de
gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em
cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de
ações aos eventos de risco.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos
deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a
diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância
desses prestadores de serviço em um evento de crise.
16.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento
No transcorrer do período em que esta P.I. estiver em vigência há a possibilidade de ocorrência
de desenquadramento passivo, quando um limite é suplantado em função de acontecimentos que
independem da vontade ou da ação dos gestores da RIOPRETOPREV. Como exemplos típicos pode-se
citar (i) um segmento, onde há recursos aplicados, tem uma performance extraordinária, levando o valor
aplicado (no segmento) para além de seu limite; (ii) quando um investidor realiza um resgate
determinando uma situação para outros investidores, que ficam com os recursos aplicados, acima do
permitido pela legislação em vigor. O desenquadramento passivo pode ocorrer em relação aos limites
que devem ser observados tanto na proporção do PL do fundo, quanto na proporção do PL do Instituto.
Neste caso, o servidor da RIOPRETOPREV responsável por acompanhar os eventuais
desenquadramentos deverá tratar caso a caso:
 Verificar e detalhar a ocorrência, informando em relatório próprio os dados que identifiquem
corretamente a situação:
 Fundo(s) no qual a ocorrência foi observada;
 Magnitude do(s) evento(s);
 Sugestões para o reenquadramento.
 Convocar ou solicitar a convocação do Comitê de Investimento para dar ciência da ocorrência e
analisar as sugestões de reenquadramento;
 Dar procedimento às alterações e medidas deliberadas para que elas sejam devidamente
implementadas dentro do prazo estabelecido pela Resolução 3922/10;
 Informar ao Conselho Municipal de Previdência as decisões e procedimentos, devidamente
justificadas e fundamentadas, para referendo.
17

Vedações
O Comitê de Investimentos não pode aplicar em gestores que tenham sob gestão, segundo o
ranking Anbima, volume de recursos menor do que R$ 6 bilhões, exceto se obtiver aprovação prévia do

Conselho Municipal de Previdência.
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Considerações Finais
Este documento será disponibilizado por meio de publicação em diário oficial do município. Dada
sua relevância, a política de investimentos e os relatórios de acompanhamento dos resultados deverão
ser disponibilizados no site do RPPS, a fim de conferir maior transparência ao processo, permitindo a
consulta por qualquer interessado.
Além disso, o Regime Próprio deverá elaborar relatórios mensais, acompanhados de parecer do
comitê de investimentos e aprovação do Conselho fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos
riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos e da aderência das
alocações e processos decisórios de investimentos à política de investimentos.
Ademais, o Comitê de Investimentos deverá elaborar: plano de ação mensal com o cronograma
das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos; elaborar relatórios mensais de
diligências de verificação de lastros relativos aos títulos ou a papeis incluídos em operações estruturadas
adquiridas por meio de veículos de investimentos; e de acompanhamento sistemático da situação
patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.
A entidade deverá ainda realizar e utilizar do Asset Liability Management – ALM (gerenciamento
de ativos e passivos) para elaboração do diagnóstico da carteira de investimentos do RPPS e proposta
de revisão de alocação das aplicações financeiras da política de investimentos, visando a otimização da
carteira de investimentos. Por fim, deverá elaborar relatório de acompanhamento e implementação das
estratégias de carteiras específicas para os compromissos do plano com seus segurados e beneficiários.
Por fim, de acordo com o parágrafo 3º, do Art. 1º, da Portaria nº 519/11, O relatório da política
anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações
exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento, supervisão e controle pelo
prazo de 10 (dez) anos.

São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2020.
Aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária de 06/11/2020:
(assinatura digital)
MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO
Coordenador do Comitê de Investimentos em Exercício
Aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião ordinária de 27/11/2020:
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Aprovada pela Diretoria em 27/11/2020:
(assinatura digital)
(assinatura digital)
JAIR MORETTI
ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Diretor Superintendente
Diretor Executivo
Representante do Ente Federativo:
(assinatura digital)
EDINHO ARAÚJO
Prefeito Municipal
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Escala de Atendimento Funerário - DEZEMBRO 2020
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das Secretarias Municipais de
Administração, Assistência Social e Saúde, a Secretaria de Assistência Social publica a:
Escala de Atendimento Funerário - DEZEMBRO 2020
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Semana
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta

Concessionária
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Prever Serviços Póstumos LTDA
Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME A

Quinta
31
Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME
Concessionárias do Serviço Funerário:
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – ME
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista
Telefone: (17) 3224-8080
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - ME
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista
Telefone: (17) 3121-8007
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro
Telefone: (17) 3233-5499
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro
Telefone: (17) 3233-7233

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA –
ACESSO DIRETO PARA O ANO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SMS SJRP
N° 02/2020
Recomenda-se a leitura atenta de todo o edital antes de realizar a inscrição.
O presente edital tem a finalidade de apresentar as normas do processo seletivo para preenchimento de
vagas para médicos residentes nos Programas de Residência Médica – Áreas de Acesso Direto credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, conforme Lei 6.932/81.
Este edital deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações importantes quanto ao
procedimento para inscrição, realização das provas, divulgação de resultados e matrícula.
A inscrição no Processo Seletivo 2021 implica no conhecimento e na aceitação plena dos termos deste
Edital.
NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE OU E-MAIL.
CRONOGRAMA
DATAS
AÇÕES
01/12/2020

Publicação do Edital

04/12/2020

Solicitação de redução de taxa de inscrição

07/12/2020

Resultado do pedido da redução da taxa de inscrição

09 e 10/12/2020

Apresentação de recurso contra o indeferimento da redução da taxa de inscrição

11/12/2020
16 a 23/12/2020

Resultado do recurso contra o indeferimento da redução da taxa de inscrição
Período de inscrição via internet, pelo site: www.saude.riopreto.sp.gov.br

16 a 23/12/2020

Período para pagamento da taxa de inscrição

04/01/2021

Divulgação dos inscritos para o processo seletivo

07/01/2021

Realização da PRIMEIRA FASE e entrega do CURRÍCULO

07/01/2021

Gabarito da PRIMEIRA FASE após 19h00

08/01/2021

Recurso sobre o gabarito da PRIMEIRA FASE

08/01/2021

Resultado da PRIMEIRA FASE após 19h00

13/01/2021

Realização da SEGUNDA FASE – Entrevista e Análise de CURRÍCULO

14/01/2021

Resultado final do processo seletivo

15/01/2020

Matrícula

EDITAL DE NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA –
ÁREAS DE ACESSO DIRETO PARA O ANO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SMS SJRP
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011, faz saber que no período de 04 de
janeiro a 22 de janeiro de 2021, estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos para o
preenchimento de vagas para médicos residentes nos Programas de Residência Médica – Áreas de Acesso
Direto - credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo
de ingresso nos Programas de Residência Médica - PRM reger-se-á pela Lei nº 6.932/81 e posteriores
alterações, além das Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional de Residência
Médica - CNRM/MEC.
Poderão inscrever-se médicos formados em todo o território nacional, por faculdades oficiais ou
reconhecidas, bem como médicos formados no exterior com diploma revalidado pelas Universidades
autorizadas pelo Ministério da Educação - MEC, segundo a resolução CFM N°1.832/2008.
1. DO PROGRAMA
1.1. O número de vagas e duração do programa oferecido está demonstrado em quadro, no item 5 – DAS
VAGAS – deste edital.
1.2. O candidato selecionado receberá uma bolsa de estudo mensal conforme previsto em lei e atualizado
pela Portaria Interministerial nº 3, de 16 de março de 2016.
1.3. Incidirá sobre o valor bruto da bolsa de estudo o desconto da contribuição previdenciária e/ou quaisquer
outros previstos em lei.
2. DAS EXIGÊNCIAS
2.1. Ao inscrever-se, o candidato DECLARA sob as penas da lei que CONCLUIU o curso de graduação em
Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, ou irá concluí-lo até a
data de matrícula no Programa pretendido, ou obteve revalidação do seu diploma, segundo as leis vigentes.
2.2. O candidato que já possua duas especialidades, desde que não se constituam em pré-requisito, não
poderá participar do processo seletivo, pois é vedado ao médico realizar programa de Residência Médica
em mais de duas especialidades diferentes.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas somente pelo site www.saude.riopreto.sp.gov.br, no período de 16 de
dezembro 2020 a partir das 9h00 até às 16h00 (horário de Brasília) do dia 23 de dezembro de 2020.
3.1.1. O candidato é responsável pelas informações preenchidas no ato da inscrição. Ao fazer a inscrição no
site o candidato deve inserir corretamente os dados solicitados, números de seus documentos e o programa
pretendido. A COREME não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto dos dados.
3.2. O valor da inscrição para o processo seletivo de Residência Médica 2021 é de R$ 500,00 (Quinhentos
Reais).
3.3. O candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição, nos
termos da Lei Estadual Nº 12.782 de 20/12/2007, desde que preencham, CUMULATIVAMENTE, os
seguintes requisitos:
a) seja estudante regularmente matriculado em curso superior, em nível de graduação ou de pósgraduação;
b) receba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos, ou esteja desempregado.
3.4. O candidato que preencher CUMULATIVAMENTE as DUAS condições estabelecidas nas alíneas “a” e
“b” do item acima, poderá solicitar a redução do pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes
procedimentos:
3.4.1. No dia 04 de Dezembro de 2020, o candidato deverá acessar o site www.saude.riopreto.sp.gov.br,
imprimir, preencher e assinar o formulário de solicitação de redução de taxa de inscrição (Anexo I deste
edital), e enviá-lo no formato PDF, à Comissão de Residência Médica da Secretaria de Saúde, por meio do
e-mail: coreme@riopreto.sp.gov.br, com os documentos comprobatórios que constam no item 3.4.2 do
edital. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail após as 17h00 do dia 04 de dezembro de
2020, ou qualquer outra forma de encaminhamento.
3.4.2. O formulário de solicitação mencionado no item anterior deverá, necessariamente, estar
acompanhado dos seguintes documentos (no formato PDF, por meio do e-mail:
coreme@riopreto.sp.gov.br):
3.4.2.1. Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes documentos:
a) Certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, comprovando a sua
condição de estudante;
b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por instituição de ensino público ou
privado;
3.4.2.2. Quanto à comprovação de renda será aceito um dos seguintes documentos (no formato PDF, por
meio do e-mail: coreme@riopreto.sp.gov.br):
a) Comprovante de renda especificando receber remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos
vigentes no Estado de São Paulo;
b) Contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados, envelope de pagamento ou declaração
do empregador;
c) Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio doença,
pensão, pecúlio, auxílio reclusão e previdência privada, ou extrato bancário identificado, com o valor do
crédito do benefício;

d) Comprovante de recebimento de pensão alimentícia; na falta deste, extrato ou declaração de quem a
concede, especificando o valor;

e) Comprovante de benefícios concedidos por programas sociais, como por exemplo, bolsa escola, bolsa

família ou cheque cidadão;
3.4.2.3. Quanto à comprovação da condição de desempregado, será aceito um dos seguintes documentos
(no formato PDF, por meio do e-mail: coreme@riopreto.sp.gov.br):
a) Recibos de seguro desemprego e do FGTS;
b) Documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que temporário; no caso de contrato em
carteira de trabalho, anexar também as cópias das páginas de identificação;
3.4.2.4. Serão considerados desempregados os candidatos que tendo estado empregados em algum
momento nos últimos (12) doze meses, estiverem sem trabalho no período da inscrição; O candidato que
nunca trabalhou, deverá apresentar cópia das páginas de identificação e das duas primeiras folhas de
registro da Carteira de Trabalho em branco.
3.4.3. Não serão considerados os documentos encaminhados por outro meio que não o estabelecido neste
edital.
3.4.4. No caso de solicitação de redução de taxa indeferida, o candidato deverá proceder sua inscrição com
o valor integral da taxa de acordo com o estabelecido neste edital.
3.4.5. No caso de emprego de fraude pelo candidato beneficiado pela redução, serão adotados os
procedimentos indicados no art. 4º da Lei 12.782, de 20/12/2007 e, se confirmada a presença de ilícito, fica
o candidato imediatamente excluído do processo seletivo e o Ministério Público será comunicado sobre o
fato.
3.4.5.1 O direito a isenção da taxa de inscrição, nos termos da Resolução CNRM nº 07/2010, será
concedido ao candidato que apresentar uma das seguintes condições:
a) a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal do candidato,
quando não tiver dependente;
b) a taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo possuir
até dois dependentes;
c) a taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo tiver
mais de dois dependentes;
d) o candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e comprovar
renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual igual ou inferior a dois
salários mínimos;
e) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número de Identificação Social – NIS,
atribuído pelo CadÚnico; e
f) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.
3.4.5.2 Em quaisquer das situações descritas no item 3.4.5.1 acima o candidato estará obrigado a
comprovar que não custeou, com recursos próprios, curso preparatório para o processo seletivo para
ingresso no Programa de Residência Médica a que se candidata e, ainda, ser egresso de instituição de
ensino superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial.
3.4.5.3 As informações prestadas, a que se refere o artigo anterior, bem como a documentação apresentada
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder, a qualquer momento, por crime contra
fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo.
3.4.6. No dia 07 de dezembro de 2020, a partir das 14h00, o candidato deverá acessar o site
www.saude.riopreto.sp.gov.br, e verificar se a sua solicitação de redução de 50% da taxa de inscrição foi
deferida.
3.4.7. Nos dias 09 e 10 de dezembro de 2020, o candidato que teve seu pedido da redução de taxa de
inscrição indeferido poderá protocolar recurso contra o indeferimento, por meio do e-mail:
coreme@riopreto.sp.gov.br com argumentos que o justifiquem.
3.4.8. No dia 11 de dezembro de 2020, a partir das 16h00, o candidato deverá acessar o site
www.saude.riopreto.sp.gov.br e verificar se o seu recurso foi deferido.
3.5. O candidato cujo pedido da redução da taxa de inscrição foi deferido deverá fazer a inscrição no site e
efetuar o pagamento da inscrição no valor reduzido em 50%, ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais). Aqueles cujo pedido foi indeferido ou os que não solicitaram redução de taxa de inscrição, deverão

pagar o valor integral de R$ 500,00 (quinhentos reais) após a realização de inscrição pelo site da Secretaria
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto.
3.6. A inscrição somente será efetivada com o pagamento da taxa de inscrição no banco, no período de 16
de dezembro 2020 a 23 de dezembro de 2020, impreterivelmente.
3.7. A COREME, Comissão de Residência Médica, órgão responsável pelo processo seletivo da Residência
Médica, disponibilizará pelo site www.saude.riopreto.sp.gov.br a confirmação da inscrição do candidato, no
dia 04 de janeiro de 2021.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais, e que necessitar de condição especial para a
realização das provas, deverá indicar no ato da inscrição em campo e deverá indicar quais recursos
especiais serão necessários para a realização da prova. Não haverá prova específica para tais candidatos,
que serão submetidos ao mesmo conteúdo da prova dos demais candidatos.
§1º - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido.
4. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1 O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado de 16 de dezembro a 23 de dezembro de 2020
(horário de Brasília), no valor de:
a) R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para os candidatos cuja solicitação de redução de taxa de inscrição foi
indeferido e para os que não solicitaram redução de taxa de inscrição;
b) R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para os candidatos cuja redução de taxa de inscrição foi
deferido.
4.2. A forma de pagamento não será através de boleto bancário e, portanto, o sistema de inscrição
não gerará boleto.
4.3. Para efetuar o pagamento o candidato deverá fazer um depósito identificado ou realizar TED, DOC ou
TEV exclusivamente a partir da conta em que o candidato é titular (conta de pessoa física do candidato) e
encaminhar o comprovante de pagamento para o e-mail da COREME (coreme@riopreto.sp.gov.br) no
período de 16 de dezembro a 23 de dezembro de 2020.
4.3.1. Forma de pagamento através de depósito identificado: O depósito identificado deve ser feito em
nome da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - CNPJ: 46.588.950/0001-80, BANCO DO BRASIL
(001) – AGÊNCIA: 0057-4 – CONTA CORRENTE 19.286-4. O depósito identificado deverá conter o NOME
DO CANDIDATO.
Forma de pagamento através de TED, DOC ou TEV: O candidato poderá efetuar uma TED (transferência
eletrônica disponível), DOC (documento de ordem de crédito) ou TEV (transferência eletrônica de valor)
contendo necessariamente o nome e/ou o número do CPF do candidato e exclusivamente da conta de
pessoa física do candidato. A TED/DOC/TEV deve ser feita em nome da Prefeitura Municipal de São José
do Rio Preto - CNPJ: 46.588.950/0001-80, BANCO DO BRASIL (001) – AGÊNCIA: 0057-4 – CONTA
CORRENTE 19.286-4. A TED/DOC/TEV deverá conter o NOME e/ou CPF DO CANDIDATO.
4.3.2. Não serão aceitos quaisquer tipos de transferência ou pagamentos que não sejam devidamente
identificados com o nome e/ou o número do CPF do próprio candidato. Solicitamos para todos os
candidatos que, em caso de dúvidas, entrem em contato com sua agência bancária para evitar qualquer
erro uma vez que não haverá qualquer tipo de reembolso, devolução ou estorno de pagamento que forem
realizados equivocadamente ou sem identificação com nome e/ou CPF do candidato. Também não serão
aceitas transações bancárias oriundas de contas cujos titulares não seja o próprio candidato. Não serão
aceitas transações feitas através de conta de pessoa jurídica.
4.4. A inscrição somente será efetivada após o pagamento da taxa de inscrição. Até então ela ficará
pendente de pagamento. Para consultar se a inscrição foi efetivada, o candidato deve consultar o site da
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto www.saude.riopreto.sp.gov.br, a partir do dia 04
de janeiro de 2021.
5. DAS VAGAS
5.1. DAS VAGAS OFERECIDAS ÁREA DE ACESSO DIRETO de acordo com a Resolução vigente.
Nome do Programa

Duração do PRM
em anos

Vagas Oferecidas

2

10

Medicina de Família e Comunidade

Medicina de Urgência
3
2
6. DA SELEÇÃO
6.1. PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA COM 80 TESTES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (ELIMINATÓRIA
E CLASSIFICATÓRIA) – Peso 90 (noventa) – sobre conhecimentos obtidos no curso de graduação em
Medicina, com igual número de questões e mesma pontuação para cada uma delas, versando sobre:
Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.
6.1.1. A primeira fase será realizada no dia 07 de Janeiro de 2021, no Auditório do Centro de
Atendimento Especializado na Saúde da Mulher - CAESM - Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 1960 –
Jardim Conceição, São José do Rio Preto - SP, CEP 15015-400, com início às 14h00 e término às 18h00. A
entrada do candidato na sala de prova será a partir das 13h30, sendo que, às 14h00 a porta de acesso será
fechada. Não será permitida a entrada de candidato após este horário. Todos os candidatos deverão
apresentar para a realização da prova, um documento oficial com foto recente. Se RG, o mesmo deve no
máximo 10 anos a contar da data de emissão.
6.1.2. Serão aprovados para a segunda fase, os candidatos que obtiverem nota mínima igual à média
aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um desvio padrão e que estiverem dentro da proporção de
quatro vezes o número de vagas oferecidas nas áreas de Acesso Direto.
6.1.3. Caso não haja candidatos nesta proporção (4 candidatos/vaga), todos serão classificados para a
segunda fase – análise e arguição do currículo.
6.1.4. O gabarito da primeira fase será publicado em 07 de janeiro de 2021, após as 19h00 no site da
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto (www.saude.riopreto.sp.gov.br).
6.1.5. Para apresentar recurso sobre o gabarito, o candidato deve encaminhar via e-mail:
coreme@riopreto.sp.gov.br, no dia 08 de janeiro de 2021 até as 12h00, formulário específico, no formato
PDF, que será disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto
(www.saude.riopreto.sp.gov.br). O recurso deve ser individual, utilizando termos claros e convenientes, bem
como literatura comprovada, devendo conter obrigatoriamente: nome completo do candidato e CPF.
6.1.6. O resultado da primeira fase será publicado em 08 de janeiro de 2021 após as 19h00 no site da
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto (www.saude.riopreto.sp.gov.br).
6.2. SEGUNDA FASE: ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO – Peso 10 (dez) –
A Análise do Currículo será de responsabilidade da Banca Avaliadora de Currículos. Os itens a serem
avaliados e seus respectivos pesos estão relacionados no Anexo II deste Edital.
6.2.1. A arguição e análise dos currículos (segunda fase) será realizada no dia 13 de janeiro de 2021. O
horário e a Banca Examinadora serão divulgados até dia 11 de janeiro de 2021, no site
www.saude.riopreto.sp.gov.br. A segunda fase será realizada na Secretaria Municipal de Saúde de São
José do Rio Preto – SMS SJRP – Av. Romeu Strazzi, 199 - Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto - SP, CEP
15084-010.
6.2.2. Os currículos deverão ser entregues para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, pelo
candidato, no dia 07 de janeiro de 2021 às 13h30, ao se apresentarem para realização da 1ª fase.
Somente serão analisados os currículos dos candidatos aprovados na 1ª fase, conforme item 6.1.2. deste
edital.
6.2.2.1 Análise do currículo terá pontuação máxima de 8 (oito) pontos, conforme ANEXO II.
6.2.2.2 Arguição do currículo terá pontuação máxima de 2 (dois) pontos, conforme tabela abaixo.
Critério a ser avaliado

Pontuação

Capacidade de comunicação e argumentação

0,5

Clareza de raciocínio

0,5

Coerência

0,5

Apresentação e postura

0,5

MÁXIMO DE PONTOS
2
6.2.2.3 A análise e arguição do Currículo terá pontuação máxima de 8 + 2 = 10 pontos.
6.2.3. Durante a arguição, após a conferência, o candidato deverá assinar a ficha de avaliação curricular,
juntamente com os membros da banca examinadora. No caso de divergência, o candidato deverá preencher
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o formulário de solicitação de reavaliação de currículo. O não preenchimento deste formulário durante a
arguição do currículo configura concordância e implicará na perda do direito de recurso.
6.2.4. Não será aceita a inclusão de documento algum durante a análise e arguição do Currículo.
6.2.5. O candidato que não entregar o currículo conforme previsto no item 7.1 estará automaticamente
excluído do processo.
6.2.6. O candidato que não se apresentar para a entrevista, presencialmente no dia 13 de janeiro de 2021,
estará automaticamente excluído do processo.
6.3 O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no Programa de Valorização
da Atenção Básica – PROVAB – receberá pontuação adicional conforme a Resolução n° 35 de
09/01/2018, a Nota Técnica 94/2015CGRS/DDES/SESu da CNRM, em referência a Resolução 02/2015 da
CNRM.
6.3.1 Conforme legislação, o candidato poderá utilizar a bonificação somente uma vez nos processos
seletivos de residência médica.
7. DA ENTREGA DO CURRÍCULO
7.1. O candidato deverá entregar pessoalmente para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo no dia
07 de janeiro de 2021 às 13h30, ao se apresentar no local para realização da 1ª fase, o currículo com
todos os documentos comprobatórios (Anexo II) e do item 7.2, mais histórico escolar da graduação em
medicina.
7.1.1. Encadernar todos os documentos no currículo enviado, identificando o nome do candidato e área
pretendida na capa. Não serão considerados documentos separados enviados posteriormente ao envio do
currículo.
7.2. Segue abaixo a lista dos documentos comprobatórios que devem ser enviados como anexos ao
currículo, junto com os demais do Anexo II:
a) cópia simples do Histórico Escolar de Graduação em Medicina;
b) cópia simples da cédula de identidade (para ser válida deve ter no máximo 10 anos da data de emissão);
c) cópia simples legível do cadastro de pessoa física – CPF;
d) cópia simples do documento oficial da instituição onde concluiu o curso de Medicina. Se estiver
concluindo o curso de medicina, enviar documento expedido pela instituição de ensino informando o período
em que se encontra, com término previsto até a data da matrícula na residência médica;
e) registro no CRM para os candidatos que já possuírem o registro.
f) cópia simples do parecer com a última nota do ENADE do curso de Medicina da instituição onde concluiu
a graduação;
g) Anexo III – Requerimento para utilização de pontuação adicional do PROVAB (se interesse de utilização
da nota neste processo seletivo);
h) o candidato graduado no exterior deverá apresentar:
- o diploma revalidado por Universidade Pública, na forma determinada pela legislação vigente;
- se estrangeiro, apresentar visto permanente (exceto para o cidadão estrangeiro que comprove ter
nascido em um dos países-membros ou associados do Mercosul, que tenham assinado e ratificado
o Acordo de Livre Residência com o Brasil, nos termos do Decreto nº 6.964, de 29 de setembro de
2009, e do Decreto n° 6.975, de 7 de outubro de 2009, nos termos da Resolução CFM 2002/2012) e
proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS);
- registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831/2008 e CFM Nº1832/2008, para os candidatos
que já possuírem o registro;
8. DO RESULTADO FINAL
8.1 A nota preliminar será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: Prova Objetiva Teste Múltipla
Escolha (Peso 90) + Análise e arguição de currículo (peso 10) = 100.
8.2. Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão a seguinte ordem:
A. Maior nota da primeira fase;
B. Maior nota na análise de currículo;
C. Maior idade.
8.3. Depois de extinto o período de recursos, o resultado preliminar será homologado e publicado no site
www.saude.riopreto.sp.gov.br, pelo número do CPF dos candidatos em ordem decrescente da classificação
obtida. Não serão informados resultados por telefone ou e-mail.

8.4. A decisão final da Comissão de Prova será irrecorrível.
8.5. O resultado final do processo seletivo será divulgado pelo site da Secretaria de Saúde
www.saude.riopreto.sp.gov.br, em 14 de janeiro de 2021. Para tanto, serão utilizados os resultados do
PROVAB publicados até esta data.
9. MATRÍCULA
9.1 A lista com os aprovados em primeira chamada será divulgada no site www.saude.riopreto.sp.gov.br em
14 de janeiro de 2021.
9.2. Para os aprovados na primeira chamada do processo seletivo de residência médica, a matrícula deve
ser feita no dia 15 de janeiro de 2021, na secretaria da COREME/SMS SJRP, das 08h30 às 11h30 e das
13h30 às 16h30.
9.2.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar as demais listas de convocação e as respectivas
datas de matrícula no site da Secretaria Municipal de Saúde www.saude.riopreto.sp.gov.br.
9.3. Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar pessoalmente ou por procurador
oficialmente constituído por procuração simples, com firma reconhecida em cartório, a seguinte
documentação:
9.3.1. Ficha de cadastro devidamente preenchida (essa ficha será assinada na secretaria da COREME/SMS
no dia da matrícula a partir dos dados fornecidos pelo candidato na inscrição).
9.3.2. Duas fotos 3X4 recentes e coloridas.
9.3.3. Cópia simples do Diploma de graduação em Medicina (frente e verso);
9.3.4. Cópia simples do Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRM/SP). O
candidato que não possuir o registro no CRM/SP ou que possuir o registro de CRM de outro estado tem o
prazo de até 60 dias após o início no programa de residência (até 29 de abril de 2021), para apresentá-lo
na secretaria da COREME/SMS SJRP. O médico que não apresentar a cópia do Registro do CRM SP no
ato da matrícula deverá apresentar preenchido o Termo de Responsabilidade para entrega do CRM SP, que
será disponibilizado no site previamente à matrícula.
9.3.5. O candidato que não entregar a cópia do CRM-SP até a data limite de 29 de abril de 2021 estará
automaticamente excluído da residência.
9.3.6. O candidato que se inscreveu na condição de concluinte do curso de medicina, no ato da matrícula
deverá comprovar a conclusão do curso médico, através de documento oficial, expedido pela instituição de
Ensino. A declaração de conclusão do curso médico será aceita a título provisório, para fins de matrícula,
devendo o Diploma de Médico ser apresentado em até 90 dias do início dos Programas de Residência
Médica – Áreas de Acesso Direto (até 29 de maio de 2021), sob pena de ter a matrícula indeferida e
responder perante a Lei por informações incompletas. O médico que não apresentar a cópia do diploma de
Graduação, por ter se inscrito no Processo Seletivo como concluinte, no ato da matrícula deverá apresentar
o Termo de Responsabilidade para a entrega do diploma de graduação, que será disponibilizado no site
previamente a matrícula.
9.3.7. O comprovante de situação cadastral no CPF, que é emitido no site da Receita
Federal
https://www.gov.br/pt-br/servicos/confirmar-autenticidade-da-inscricao-situacao-cadastral-cpf
.
9.3.8. Cópia simples do R.G. (Cédula de Identidade) – frente e verso. Para ser válida deve ter no máximo 10
anos da data de emissão.
9.3.9. Cópia simples do Título de eleitor (frente e verso) e a Certidão de quitação eleitoral. A certidão pode
ser obtida no site: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/ .
9.3.10. Comprovante ou declaração constando o Grupo sanguíneo e fator RH.
9.3.11. Cópia simples de documento comprovando o número de conta salário no Banco do Brasil S.A.
Salienta-se que a conta corrente não pode ser conta conjunta ou poupança. A conta deve ser de titularidade
do candidato aprovado.
9.3.12. Cópia simples de comprovante de quitação com o serviço militar (frente e verso), quando do sexo
masculino;
9.3.13. Comprovante de inscrição no INSS: Número de Identificação do trabalhador (NIT) junto ao INSS ou
PIS/PASEP.
9.3.14. Cópia simples do cartão do SUS – Sistema Único de Saúde.
9.3.15. Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento ou Averbação de Divórcio.

9.3.16. Atestado de situação vacinal atualizada, emitido por Unidade Básica de Saúde de referência da
residência e cópia simples da carteira de vacinação atualizada (todas as páginas).
9.3.17. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, deverão atentar à Resolução CNRM Nº
04/2011 e parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação. Para o trancamento de vaga deverá
no ato da matrícula apresentar a convocação (original e uma cópia simples).
9.3.18. O candidato graduado no exterior deverá apresentar:
- o diploma revalidado por Universidade Pública, na forma determinada pela legislação vigente;
- se estrangeiro, apresentar visto temporário ou autorização de residência, nos termos da Resolução CFM
n° 2.216/2018. O cidadão estrangeiro nascido em um dos países membros ou associados do Mercosul que
tenham assinado e ratificado o Acordo de Livre Residência com o Brasil, nos termos do Decreto n° 6.64, de
29 de setembro de 2009, e do Decreto n° 6.975, de 07 de maio de 2009, fica desobrigado da comprovação
do visto de permanência, porém deve sempre respeitar a exigência do artigo 2° da Resolução (revalidação
do diploma).
- registro no CRM em conformidade com a Resolução CFM nº 2.216/2018, em especial o artigo 4° §1° a 3°
e artigo 2° §2° da referida Resolução.
9.4. O não comparecimento do candidato classificado, ou de seu procurador, no período definido para
matrícula implicará consequente perda da vaga, sendo convocado o candidato subsequente.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. As inscrições implicam no reconhecimento e na aceitação plena, pelo candidato, das condições
previstas neste Edital.
10.2. Sob nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.
10.3. Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer natureza.
O processo seletivo é classificatório e, portanto, a inscrição e aprovação do candidato não garantem a
efetivação da sua matrícula nos Programas de Residência Médica – Áreas de Acesso Direto pretendido.
As informações prestadas, ou sua omissão, e a apresentação de documentação falsa, são de inteira
responsabilidade do candidato, que arcará com a responsabilidade por preenchimento incorreto do
formulário.
10.4. Quaisquer infrações éticas ocorridas durante o Processo Seletivo implicarão na reprovação do
candidato.
10.5. As respostas deverão ser transcritas para o gabarito com caneta esferográfica preta ou azul,
trazidas pelo candidato.
10.6. Não haverá em hipótese alguma substituição da folha de respostas (gabarito).
10.7. O candidato só poderá se retirar do local da prova após 60 minutos do início.
10.8. O caderno de questões deverá ser devolvido pelo candidato no final da prova.
10.9. Os recursos para contestação dos resultados das provas deverão ser realizados por e-mail, utilizando
requerimento próprio, com todos os dados preenchidos, digitados e assinados pelo candidato, e
encaminhados pelo interessado à COREME SMS SJRP através do e-mail: coreme@riopreto.sp.gov.br.
10.10. O recurso deverá ser fundamentado com argumentação lógica e consistente, cabendo 01 recurso
para cada questão. Não será aceito solicitação fora do prazo estipulado neste edital.
10.11. Os resultados serão divulgados, especificados por etapa (prova objetiva e arguição e análise de
currículo e a nota do PROVAB) pelo número do CPF do candidato, no site www.saude.riopreto.sp.gov.br em
14 de janeiro de 2021.
10.12. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidato na sala de exame após o início
das provas.
10.13. O candidato que não comparecer em qualquer fase do concurso ou entregar documentos fora do
prazo será eliminado.
10.14. O candidato deverá comparecer ao local da prova com documento oficial de identificação com foto
recente.
10.15. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza
alheios às provas.
10.16. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não
comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído do processo seletivo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.17. O candidato deverá conferir o número de inscrição e todos os dados impressos na folha de gabarito

da sua prova. Esta não poderá conter rasuras ou ser substituída.
10.18. Os três últimos candidatos na sala de prova deverão permanecer até a assinatura da ata de
encerramento e o fechamento do envelope com as provas.
10.19. O local e o horário da prova poderão sofrer alterações para eventual adequação às condições
sanitárias em decorrência da pandemia COVID 19. Essas alterações serão publicadas no site
www.saude.riopreto.sp.gov.br.
10.20. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, conforme o Decreto Estadual nº 64.959, de
04 de maio de 2020. Não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem máscara de proteção
facial individual que cubra totalmente a boca e nariz. O candidato será responsável pelo acondicionamento
e/ou descarte de seu material de proteção utilizado, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, bem
como a posse de máscaras extras para casos em que seja necessária a substituição.
10.21. A prova objetiva terá duração de 4 horas. O preenchimento da folha de respostas deverá ser
realizado dentro do tempo de duração da prova, portanto não haverá tempo extra para a transcrição das
respostas.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os candidatos serão admitidos na Residência Médica em ordem rigorosa de classificação, até o
número de vagas oferecidas neste edital e autorizadas pela Comissão Nacional de Residência Médica CNRM/ MEC. É de responsabilidade do candidato acompanhar as listas de convocação e datas de
matrícula no site www.saude.riopreto.sp.gov.br.
11.2. A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das condições referentes
à seleção e demais disposições constantes neste edital e as estabelecidas pelo Regimento Interno da
COREME. A contestação do edital poderá ser feita até 48 horas após a sua publicação.
11.3 Após o prazo de matrícula, havendo vagas não preenchidas, os candidatos serão convocados
seguindo a ordem de classificação para o preenchimento das mesmas. Neste caso, o interessado terá o
prazo de um dia útil para efetuar a matrícula, após sua convocação. É responsabilidade do candidato, o
acompanhamento das listas de convocação no site www.saude.riopreto.sp.gov.br.
11.4. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança
de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.).
11.5. Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já matriculado, será convocado o
próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação e o limite máximo de 15 de março de
2021, conforme Resolução 01 de 2017 da CNRM.
11.6. O candidato aprovado e matriculado no 1º ano dos Programas de Residência Médica – Áreas de
Acesso Direto credenciado pela CNRM e convocado para prestar serviço militar obrigatório para o ano de
2021 poderá requerer o trancamento da matrícula por um período de 01 (um) ano, desde que formalizado
até 30 (trinta) dias após o início das atividades da residência médica (Art. 1º e 2º da Resolução nº 01/2005
da CNRM). Não haverá prorrogação por período superior a um ano. Para o trancamento, será necessário
entregar a convocação e preencher o Termo de Ciência para trancamento do serviço militar.
11.7. A residência médica, salvo comunicado distinto publicado no site da Secretaria de Saúde, terá início
no dia 01 de março de 2021, na INTEGRAÇÃO DOS RESIDENTES, às 08h30, em local a ser divulgado no
site www.saude.riopreto.sp.gov.br . O candidato matriculado que não comparecer na instituição para o início
das atividades, em 01 de março de 2021, sem comunicação prévia à COREME, será considerado
desistente e automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o próximo candidato da
lista classificatória.
11.8. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pelo Secretário da Saúde e pelos membros da
Comissão de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto, 01 de dezembro de 2020.
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM Secretário Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
PROTOCOLO
BAR BENEDITO DONIZETE – ME
01061/20
2020000163271
LEONARDO FREITAS FELISBERTO
01114/20
2020000170067
NEUZA ESPERANÇA – ME
01099/20
2020000163281
RODRIGO DE SOUZA SANTOS PIACENTI
01019/20
2020000172265
TORRES & CORSINI SORVETES LTDA – ME
01064/20
2020000169977
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
APARECIDA JOSEFINA PIRANHE DOS SANTOS
20 UFM
00442/20
SANITIZANTES
20 UFM
ASSISTEC PISCINA E AQUECEDORES LTDA
00439/20
20 UFM
BAR BENEDITO DONIZETE – ME
01061/20
20 UFM
LEONARDO FREITAS FELISBERTO
01114/20
20 UFM
NEUZA ESPERANÇA – ME
01099/20
20 UFM
RODRIGO DE SOUZA SANTOS PIACENTI
01019/20
35 UFM
TORRES & CORSINI SORVETES LTDA – ME
01064/20

Eu,_________________________________________________________________, RG n°
_______________________-_____ órgão expedidor _____________________/_____, CPF n°
_____________/____, requeiro a redução do valor da taxa de inscrição para o Processo
Seletivo
para
Residência
Médica
para
2021
na
Especialidade
_______________________________________________, nos termos da Lei nº 12.782, de
20.12.2007, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 21.12.2007, e do Edital de
Abertura de Inscrições nº 02/2020, juntando a competente documentação conforme ditames da
citada Lei, assumindo, sob as penas da lei, a veracidade das informações.
Nestes termos, pede deferimento.
_____________________, ____ de ___________________de 2020.

ATENDIMENTO
GERIATRICO E
PSIQUIATRICO ANDRADE
MONTANHEZ LTDA

02634/16

TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS

0,8

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS / JORNADAS / CURSOS DE EXTENSÃO
1a2
___________________________________________________________________0,
1
3a5
__________________________________________________________________
0,3
6 ou
+__________________________________________________________________0,
5
INICIAÇÃO CIENTÍFICA REALIZADA NO SUS

0,5

ESTÁGIO EXTRACURRICULAR: 100 horas

0,7

LIGA ACADÊMICA
1 Participação em liga
_____________________________________________________ 0,3
2 Participações em liga ou mais
_____________________________________________ 0,5
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS NO SUS
(Campanhas de vacinação, Noite preventiva, Campanhas educativas) Certificadas pelas Instituições Públicas de Saúde.
Até
5__________________________________________________________________
0,3
6 ou

0,5

Valor
obtido

1,4

0,7

1,2

0,5

0,5

+__________________________________________________________________0,
5
ATLS/ACLS/ PALS / FCCS /BLS/Cursos da Secretaria de Saúde de São José do
Rio
Preto (todos com comprovante de aprovação e dentro da data de validade do
curso)
1a2
__________________________________________________________________
0,3
3 ou
+__________________________________________________________________0,
5
PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS (Câmara de graduação, Conselho
Departamental, Congregação, CONSU, CONSEPE, Conselho Universitário, Conselho
de Curso) – Apresentação de portaria ou certificado de participação.
1 a 2 participações
_______________________________________________________ 0,1
3 ou + participações
______________________________________________________0,2

_________________________________
Banca Examinadora

0,5

0,2

Valor
Máxim
o8

TOTAL

3.865,40 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E
SESSENTA E CINCO REAIS E
QUARENTA CENTAVOS)

NRM-S-H 000059

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
ANDRE RIBEIRO GREGORIO ME
02103/17
AIF-A-V 00035
CHURRASCARIA FOGO E BRASA LTDA EPP
01044/15
AIF-I-E 000127
M CLEMENTE DE SOUZA ME
01813/17
AIF-P-M 000226
M G N SANCHES E CIA LTDA
02778/17
AIF-I-E 000337
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 23085337814
01844/17
AIF-A-G 0014
MARIA GORETI NEVES SANCHES E CIA LTDA
02108/15
AIF-I-E 573
MEU CANTINHO CASA DE REPOUSO LTDA ME
00689/15
AIF-S-M 000049
PEDRO ALEXANDRE ALVES FREITAS 02605053156
01530/17
AIF-A-V 00023
SIDNEY & ADRIANA SUCOS E LANCHES LTDA ME
01531/17
AIF-A-V 00024
SILVIO CESAR FERREIRA MERCEARIA ME
00254/15
AIF-A-D 0126
São José do Rio Preto, 01 de Dezembro de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

SECRETARIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 030/2020
Dispõe sobre o início do processo para renovação da
autorização da atividade relativa aos serviços de transporte
individual de passageiros em motocicletas mediante aluguel –
moto táxi.
O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de
Trânsito, Transporte e Segurança, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do inciso XV, § 1º, artigo
4º, da Lei Complementar Municipal nº 145/02.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

0,5

AIP-S-A 000015
AIP-M-L 000050
AIP-M-L 000049
AIP-M-L 000046
AIP-M-L 000048
AIP-M-L 000047

RESOLVE:
Artigo 1º - Considerando o interesse público e a necessidade de adequação do sistema eletrônico
para melhor atender aos autorizatários, designar a data de 09/12/2020 para início do processo de
renovação do alvará, prorrogando o prazo do término previsto no artigo 4º da Lei Municipal nº
8822/2002, para o dia 08/01/2021, podendo, este prazo, ser prorrogado e/ou revogado a qualquer
tempo.
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ENADE - INSTITUCIONAL
Sem
conceito:
___________________________________________________________ 0,0
1
a
3:
__________________________________________________________________
0,2
Maior
ou
igual
4:_________________________________________________________ 0,5
ESTÁGIO DE:
Emergência (durante internato):
360h:
_______________________________________ 0,7
Atenção básica da saúde (internato):
100h:____________________________________ 0,7
ESTÁGIO NA ATENÇÃO BÁSICA (fora do internato):
Até
80
horas
________________________________________________________________ 0,1
81
–
120
horas
______________________________________________________________ 0,3
Acima
de
121
horas
__________________________________________________________ 0,7
TRABALHO(S) COMPLETO(S) PUBLICADOS(S) EM PERIODICOS INDEXADOS

AUTO
AIP-S-A 000016

EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROCESS
VALOR
NOTIFICAÇÃO
O

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO
SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2021

Valor
máxim
o

AUTO
AIF-L-C 000071
AIF-L-C 000080
AIF-L-C 000077
AIF-L-C 000070
AIF-L-C 000072

RAZÃO SOCIAL

ANEXO - I

ANEXO – II
ACESSO DIRETO – 2021: ANÁLISE CURRICULAR - NOTA:________
Faculdade de graduação: _________________________________________
_______________________________________________________________

B-7

Valor
Obtid
o

_________________________________
Candidato
ANEXO – III

REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DO PROVAB
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Candidato/a: _________________________________________________________________________
RG: _______________________ órgão expedidor ___________ CPF: _____________________ CRM:
__________________ UF _____ Programas de Residência Médica – Áreas de Acesso Direto:
___________________________________________________________________________________
Pelo presente requeiro a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto a utilização da
bonificação adicional do PROVAB, tendo em vista o meu certificado de ( ) participação ( ) conclusão do
PROVAB, anexo.
De acordo com a legislação, afirmo que não utilizei a bonificação do PROVAB em outros processos
seletivos de residência médica em que fiz matrícula no Programa de Residência Médica – Área de Acesso
Direto.
São José do Rio Preto, ____ de _________________ de 2021.
________________________________
Assinatura
Obs: Esse documento deve ser anexado junto ao currículo, com certificado anexo, e entregue no dia
07/01/2021 conforme edital.

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020.

B-8

São José do Rio Preto, terça-feira
1° de dezembro de 2020

Jornal

Câmara Municipal de

Prefeitura Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

MONTE APRAZÍVEL
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das unidades de saúde municipal.
Data do Encerramento: 15/12/2020
Horário: 08h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 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, 27 de novembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial

Prefeitura Municipal de

TANABI
Portaria n.º 2.978, de 30 de novembro de 2020.
“Dispõe sobre a nomeação da Comissão Especial de Avaliação de Processo Seletivo Simpliﬁcado para elaboração
de Edital de Inscrição e Classiﬁcação de pessoal especializado para contratação de Professor de Educação Básica I
do Ensino Fundamental com formação em Pedagogia, para
atuar na Rede Municipal de Ensino do Município de Cedral/
SP, junto ao Centro de Convivência Espaço Vida, por tempo
determinado e excepcional de interesse público”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando que existe a necessidade e interesse público,
por tempo determinado, na contratação de educadores para
atuação com crianças e adolescentes na condição de alunos
matriculados e frequentando a Rede Municipal de Ensino;

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 -

www.riopreto.sp.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO Nº 48/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2016
CONTRATO Nº 16/2016 (CCER 77034/CUSD 77032)
Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao Contrato nº 16/2016, para fornecimento de
energia elétrica à Câmara Municipal de São José do Rio Preto.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14 de dezembro de 2020. Valor global estimado:
R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Recursos orçamentários: 3390.39 –
Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93.
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO
Presidente da Câmara Municipal.

42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
01 DE DEZEMBRO DE 2020 – TERÇA-FEIRA – 17:00 HORAS
ORDEM DO DIA
VETOS:
01 – Veto Parcial nº 42/2020, ao autógrafo nº 15.113/2020, originado do Projeto de Lei nº 238/2020, da Verª Karina Caroline, que
dispõe sobre as ações preventivas de combate à depressão e ao
suicídio em crianças e adolescentes nas escolas públicas ou privadas, no âmbito do Município de São José do Rio Preto, e dá outras
providências. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
02 – 26/2019 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT
Altera o § 2° do artigo 12, da Lei Complementar nº 331, de 30
de dezembro de 2010, que dispõe sobre a carreira dos Guardas
Municipais, gratiﬁcações, regime especial de trabalho, e dá outras
providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)
03 – 36/2020 – VER. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - 1ª DISC./VOT
Institui a Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndios FloresPágina
1 deJosé
1
tais no âmbito do município de
São
do Rio Preto. (QUÓRUM
MAIORIA ABSOLUTA)
PROJETOS DE LEI
04 – 314/2020 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT (COM EMENDAS)
Estima a receita e ﬁxa a despesa do Município de São José do Rio
Preto para o Exercício de 2021, e dá outras providências. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)
05 – 272/2019 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a criação de Unidades de Urgência em Fisioterapia
(UUF) implantadas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA
24hs) para assistência ﬁsioterapêutica imediata ao paciente com
quadro agudo de dor ou afecção respiratória, solucionáveis predominantemente por meio de terapias manuais. (QUÓRUM: MAIORIA
SIMPLES)
06 - 17/2020 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre o tombamento da Orquestra Sinfônica de São José do
Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
07 – 193/2020 – VER. FÁBIO MARCONDES – 2ª DISC./VOT
Institui a Política Municipal de Sanitização no âmbito do Município
de São José do Rio Preto, para conter a transmissão de doenças
infectocontagiosas (QUÓRUM MAIORIA SIMPLES)
08 – 294/2020 – VER. ZÉ DA ACADEMIA – 2ª DISC./VOT (COM
SUBSTITUTIVO)
Institui a “Semana Municipal de Conscientização e Prevenção de
Acidentes com Ciclistas”, a ser realizada anualmente na semana do
dia 20 (vinte) do mês de setembro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
09 – 13/2020 – VER. FÁBIO MARCONDES – 1ª DISC./VOT
Altera o art. 193 da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990.
(QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL
Ver. PAULO PAULÉRA
Presidente da Câmara
27/11/2020

Considerando que a Lei 1.689, de 17 de dezembro de 1999,
permite a contratação de servidores em regime de urgência,
por tempo determinado, e que a Rede Municipal de Ensino,
precisa aprimorar as atividades educativas principalmente
focadas para aqueles com baixo rendimento escolar, termos
dos artigos 23 e 24, inciso I da Lei Federal 9.394/96, razões
pelas quais resolve baixar a seguinte,
PORTARIA:
Artigo 1.º - Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação de Processo Seletivo Simpliﬁcado, cujo contrato se
dará nos termos da Lei 1.689 de 17 de dezembro de 1999,
de pessoal necessário à substituição eventual/emergencial
por tempo determinado, de Professor de Educação Básica
I do Ensino Fundamental com formação em Pedagogia, na
elaboração e divulgação do Edital para a convocação dos
interessados, o qual será constituído pelos membros:
I – Mara Rozebel Perozim Rodrigues – RG n.º 6.092.604-1;
II – Isabela Munhoz Facio – RG n.º 28.784.863-2;
III – Giselle Ferreira Pereira – RG n.º 29.616.983-3.
Parágrafo Único – Fica designada a Sra. Mara Rozebel Perozim Rodrigues – RG n.º 6.092.604-1, para responder pela
Presidência da referida Comissão.
Artigo 2.º - O exercício dos membros nos trabalhos da
comissão ora constituída não acarretará ônus para o município, sendo os serviços prestados considerados públicos e
relevantes.
Artigo 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cedral, 30 de novembro de 2020;
90.º Ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e por aﬁxação, na mesma data e
local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário
Decreto n. 3.338, de 26 de novembro de 2020.
Estabelece normas relativas ao encerramento da execução
orçamentária e ﬁnanceira, para o levantamento do balanço
geral do município de Cedral para o exercício de 2020, face
às recomendações da Lei Complementar Federal n.º 101, 04
de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e demais
legislações orçamentária e ﬁnanceira que trata da matéria, e
dá outras providências.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, e;
CONSIDERANDO as normas gerais contidas na Lei Federal
n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes ﬁxadas na
Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2020 e o consequente levantamento do Balanço Geral
do Município serão efetuados por meio de Sistema Contábil,

coordenada pelo departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal, envolvendo providências cujas formalizações
devem ser, prévia e adequadamente, ordenadas;
CONSIDERANDO os aspectos contábeis e ﬁnanceiros que
tratam do das peculiaridades do estado de calamidade pública no Brasil e no Município de Cedral em decorrência da
pandemia do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 6.º bimestre de 2020 e o Relatório de Gestão Fiscal do 3.º quadrimestre de 2020 devem ser publicados
até 30 de janeiro de 2021, em cumprimento às disposições
da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que os resultados patrimoniais dos Fundos Municipais devem ser incorporados ao Balanço Geral do
Município; e
CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a tais
providências devem ser cumpridos de maneira uniforme e
rigorosamente de acordo com os prazos ﬁxados,
DECRETA:
ART. 1º. Os Órgãos da Administração Direta e Fundos Municipais disciplinarão suas atividades orçamentárias e ﬁnanceiras de encerramento de exercício em conformidade com as
normas ﬁxadas neste Decreto:
I.
as requisições para a compra de bens e serviços somente poderão ser encaminhadas para empenhamento até o
dia 04 de dezembro 2020;
II.
os documentos ﬁscais de despesas deverão ser obrigatoriamente encaminhados para empenho e contabilização
até o dia 10 de dezembro de 2020;
III.
a devolução dos saldos dos adiantamentos concedidos e não utilizados, deverão ser recolhidos em conta
bancária do município até o dia 14 de dezembro de 2020, e;
IV.
os empenhos de adiantamento não poderão ser
inscritos em restos a pagar, devendo ser anulados até 31 de
dezembro de 2020.
Art. 2º. A partir das datas estabelecidas no artigo 1.º
deste Decreto, não poderão mais ser processados empenhos e liquidações, salvo em casos especiais, autorizados
diretamente pelo Ordenador de Despesa, mediante existência de disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira.
§ 1º. Serão considerados casos especiais aqueles
que impliquem grave comprometimento do serviço prestado
à população ou que acarretem prejuízo ao Município, principalmente as aquisições de bens e serviços relacionadas ao
combate à pandemia do COVID19, para os demais casos
deverá ser providenciada justiﬁcativa que deverá comprovar
a natureza emergencial e inadiável da solicitação, esclarecendo ainda o motivo pelo qual não foi providenciada em
tempo hábil.
§ 2º. Excluem-se do disposto no caput do artigo 2.º,
os dispêndios referentes a despesas constitucionais e legais
contraídas pelo Município até 31 de dezembro de 2020.
Art. 3º. O Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças após análise técnica, a seu
critério, poderá proceder ao cancelamento dos saldos da
conta de “Restos a Pagar, processados ou Não Processados”, inscritos em exercícios anteriores.
§ 1º. Os empenhos decorrentes de créditos com
vigências plurianuais que não tenham sido liquidados até
31 de dezembro de 2020, poderão ser cancelados e reempenhados a conta de dotação orçamentária do exercício seguinte, com exceção daqueles decorrentes de transferências
voluntárias ou convênios especíﬁcos, cujo recurso ﬁnanceiro
já tenha ingressado nos cofres municipais.
§ 2º. Os saldos orçamentários reservados e vinculados a processos licitatórios em fase de tramitação em 31 de
dezembro de 2020 deverão ser cancelados e reservados à
conta do orçamento de 2021.
§ 3º. Os restos a pagar inscritos no balanço de 2020,
terão validade até 31 de dezembro de 2021, inclusive para
efeito da comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas do ensino e da saúde.
Art. 4º. Cada Secretaria Municipal providenciará a
prorrogação de seus contratos vigentes até o ﬁnal do exercício de 2020, cujas obras e serviços não foram concluídos,
mediante termo aditivo de contrato.
Art. 5º. Os créditos da fazenda municipal de natureza
tributária ou não, se não cobrados até o encerramento do
exercício, serão inscritos na forma da legislação, em dívida
ativa.
Art. 6º. O Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças procederá à veriﬁcação de todos
os procedimentos contábeis que inﬂuenciarão no encerramento do exercício e apuração do balanço geral, podendo
editar instruções complementares a execução deste Decreto.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Cedral, 26 de novembro de 2020; 90º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por aﬁxação na mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
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CONVOCAÇÃO

OLIVEIRA e de CLAUDIA ANDRÉ PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, cozinheira, solteira, nascida em Barra,
BA, no dia 17 de julho de 1985, ﬁlha de MIGUEL BORGES
DA SILVA e de MARIA RAIMUNDA DA SILVA.
BEN-HUR CARVALHO CABRERA MANO FILHO e CAROLINA VENDRAMINI MOREIRA. Ele, de nacionalidade
Brasileiro, advogado, solteiro, nascido em São José do Rio
Preto, SP, no dia 12 de outubro de 1985, ﬁlho de BEN-HUR
CARVALHO CABRERA MANO e de DANIELA GOMES LUZ
BRAGA CABRERA MANO. Ela, de nacionalidade brasileira,
arquiteta, solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 08 de
março de 1996, ﬁlha de RONALDO JOSÉ MOREIRA JUNIOR e de STELLA MAGALHÃES VENDRAMINI MOREIRA.
NELSON VÍTOR GOULARTE DA SILVA e GIOVANA BRANDÃO CARVALHO DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, entregador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto,
SP, no dia 05 de maio de 1997, ﬁlho de NELSON MOREIRA
DA SILVA e de SIRLENE RIBEIRO GOULARTE DA SILVA.
Ela, de nacionalidade brasileira, babá, solteira, nascida em
São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de março de 1999, ﬁlha
de CELSO CARVALHO DA SILVA e de ROSIMEIRE TOMAZ
BRANDÃO DA SILVA.
LUCAS JOSÉ CAVASSANI e ALESSANDRA DOMINGOS
RAMOS. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de
máquinas, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 27 de
janeiro de 1997, ﬁlho de ANTONIO LUIZ FERREIRA CAVASSANI e de NEIDE FERREIRA PEIXOTO CAVASSANI. Ela,
de nacionalidade brasileira, operadora de máquina, solteira,
nascida em Mirassol D'Oeste, MT, no dia 18 de dezembro
de 1986, ﬁlha de ATAIDE DOMINGOS RAMOS e de SIRLEI
CONRADO RAMOS.
ANDERSON DAVID e LARYNE FERNANDES BIANCHIN.
Ele, de nacionalidade , chefe de almoxerifado, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de dezembro
de 1981, ﬁlho de UMBERTO DONIZETI DAVID e de MARIA
APARECIDA CIPOLARO DAVID. Ela, de nacionalidade
brasileira, técnica de enfermagem, solteira, nascida em São
José do Rio Preto, SP, no dia 23 de março de 1999, ﬁlha
de AMAURI BIANCHIN e de ELISANGELA FERNANDES
OLIVEIRA.
RAFAEL ZANINI FRANÇA e FERNANDA CURY ARANTES.
Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido
em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de junho de 1982,
ﬁlho de ADINALDO JOSÉ LUIZ FRANÇA e de IRACEL ZANINI FRANÇA. Ela, de nacionalidade brasileira, decoradora,
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia
02 de maio de 1981, ﬁlha de RENATO ARANTES e de ANA
CRISTINA CURY ARANTES.
RAFAEL PATRICK MARCATO e JULIANA DOS SANTOS
MOSCON. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico automotivo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 29
de novembro de 1999, ﬁlho de JOSÉ ROBERTO MARCATO
e de PATRÍCIA FÁTIMA TONZA MARCATO. Ela, de nacionalidade brasileira, menor aprendiz, solteira, nascida em
São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de julho de 2001, ﬁlha
de IGOR CLAYTON MOSCON e de LUCÉLIA ALVES DOS
SANTOS.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
SONIA MARIA SANTOS HENRIQUE, sendo ELA
ﬁlha de JOAQUIM HENRIQUE VICENTE e de VERA SANTOS HENRIQUE e IVONE MORENO, sendo ELA ﬁlha de
ARY MORENO e de ANTONIA GONÇALEZ;

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil
da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
FRANCIS NAKAZONE e AMANDA VIVIANE BIGOTTO.
Ele, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas,
solteiro, nascido em Presidente Prudente, SP, no dia 05 de
setembro de 1983, ﬁlho de NOBOMOTO NAKAZANE e de
CECILIA YAEKO KUME NAKAZANE. Ela, de nacionalidade
brasileira, ﬁsioterapeuta, divorciada, nascida em São Paulo,
SP, no dia 26 de julho de 1979, ﬁlha de DANIEL BIGOTTO e
de MARIA JOSÉ DE LOURDES BIGOTTO.
JOSÉ ORIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e MARINEIDE BORGES DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira,
estoquista, solteiro, nascido em Esplanada, BA, no dia 01
de janeiro de 1999, ﬁlho de ORIVALDO FRANCISCO DE

2.
JOEL SOUSA DIAS e JÓYCE JÉSSICA RAMOS
DE SOUZA, sendo ELE ﬁlho de LUIZ JESUS DIAS e de
MARIA SOUSA DA SILVA DIAS e ELA ﬁlha de JOSÉ DE RAMOS SOUZA e de MARIA PEREIRA DE SOUSA; brasileiros,
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 –
Tel: 3202-9090). 30/11/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
PEDRO PAULO FERREIRA DOURADO e ANNA
LÍGIA CARNELOSSI, sendo ELE ﬁlho de PAULO ROBERTO FERREIRA DOURADO e de MARIA LUCIA FERREIRA
DOURADO e ELA ﬁlha de WALTER CARNELOSSI JUNIOR
e de RITA DE CÁSSIA DA SILVA VENTURIN;
2.
ROBSON E SOUSA MARINHO e JUCILENE MARTINS DE OLIVEIRA, sendo ELE ﬁlho de FRANCISCO DE
ASSIS MARINHO SILVA e de ELZA SILVA E SOUSA MARINHO e ELA ﬁlha de VICENTE PEDRO DE OLIVEIRA e de
FIORIZA MARTINS DE OLIVEIRA;
3.
JOSÉ CARLOS BARBOSA e JOCINÉIA RIBEIRO
DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de IZABELINA BARBOSA e ELA
ﬁlha de ESPEDITO MANOEL DA SILVA e de LUIZA RIBEIRO DA SILVA;
4.
FELIPE BARRETO LADIK e EMILIA SATICO
YAMAUTI, sendo ELE ﬁlho de CLAUDIO LADIK e de
GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA BARRETO e ELA ﬁlha de
ADAUTO TADAO YAMAUTI e de KIMIE KASSIO YAMAUTI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
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ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/11/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Renata Comunale Aleixo
Oficial
Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com
__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS
Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil.
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do
Código Civil.
MARCELO GONCALVES e EDNA CAVAZANI. Ele, brasileiro, natural de Campinas, Estado de São
Paulo, nascido aos dezenove (19) de fevereiro de um mil novecentos e setenta e quatro (1974), com quarenta e
seis (46) anos de idade, serralheiro, divorciado, filho de ANTONIO GONÇALVES e de dona IRACEMA NUNES
GONÇALVES. Ela, brasileira, natural de Votuporanga, Estado de São Paulo, nascida aos nove (09) de maio de
um mil novecentos e cinquenta e três (1953), com sessenta e sete (67) anos de idade, bancária aposentada,
divorciada, filha de GUSTAVO CAVAZANI e de dona IZAURA LASSO CAVAZANI.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos
termos da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, trinta (30) de novembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

São José do Rio Preto, terça-feira
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informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 30 de novembro de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 029/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial
nº 029/2020, referente à AQUISIÇÃO DE APARELHO DE
AR CONDICIONADO. Sessão: 14h00 do dia 16/12/2020, na
sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58.
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. Bady Bassitt, 30 de novembro
de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 030/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade:
Pregão Presencial nº 030/2020, do tipo “menor preço por
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e
parcelada de leite e bebida láctea, para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 do
dia 17/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 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. Bady
Bassitt, 30 de novembro de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal.
Pregão Presencial nº 031/2020 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 031/2020, do tipo “menor preço por item”.
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada
de pães para atender as necessidades do Município de Bady
Bassitt/SP. Sessão: 11h00 do dia 17/12/2020, na sede da
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 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. Bady Bassitt, 30 de novembro de
2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Pregão Presencial nº 025/2020
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade:
Pregão Presencial nº 025/2020, do tipo “menor preço por
item”. Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares. Sessão: 09h00 do dia 15/12/2020, na sede da Biblioteca
Municipal , na Rua Camilo de Moraes, 58. 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. Bady Bassitt, 30 de novembro de 2019.
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 026/2020
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 026/2020, do tipo “menor preço por item”.
Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro. Sessão: 14h00
do dia 15/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua
Camilo de Moraes, 58. 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.
Bady Bassitt, 30 de novembro de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 027/2020
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 027/2020, do tipo “menor preço por item”.
Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro. Sessão: 15h00
do dia 15/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua
Camilo de Moraes, 58. 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.
Bady Bassitt, 30 de novembro de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 028/2020
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2020, do tipo “menor preço por item”.
Objeto: Aquisição de um veículo zero quilômetro. Sessão:
16h00 do dia 15/12/2020, na sede da Biblioteca Municipal,
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores

