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Guilherme BATISTA

Baleia Rossi pode 
ser candidato a 
presidente da 

Câmara, diz Nimer

TJ nega recurso e mantém 
audiências do Plano Diretor

HOJE À NOITE
Prefeito Edinho, vice Bolçone e vereadores são diplomados pela Justiça Eleitoral

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

FORAGIDO
Acusado de 
homicídio vai pescar 
na Piracema, o que 
é ilegal, é flagrado 
pela Polícia Ambien-
tal e acaba preso 
por estar sendo pro-
curado pela Justiça.        
Pág.A4

Prefeito Edinho, Bolçone e 
vereadores são diplomados
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) seu vice Orlando Bol-
çone (DEM) e 14 dos 17 ve-
readores eleitos participaram 

da diplomação feita pela justiça 
eleitoral no final da manhã des-
ta quinta-feira (17) no plenário 
do Tribunal do Júri.     Pág.A3

PIB de Rio Preto cresce 6%, 
acima da média nacional

Pág. A2

As audiências públicas 
na noite desta sexta-feira 
(18) na Câmara de Rio Preto 
para discutir o novo Plano 
Diretor do município estão 
confirmadas. A primeira às 
19h e a segunda às 20h.
O TJ (Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo) não acatou 
pedido feito pela Defensoria 
Pública que solicitava o cance-
lamento da segunda audiência 
no mesmo dia.          Pág.A3

Executivo 
sanciona 

novas regras 
do Mercadão

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sancionou nesta quin-
ta-feira (17) lei 13.681/2020 
que regra o funcionamento 
do Mercadão Municipal de 
Rio Preto, após  ampla refor-
ma e reorganização interna 
das unidades comerciais, 
modernização dos espaços 
em uso e outras benfeito-
rias. Novas regras valem 
já para a próxima licitação               
dos boxes.             Pág.A2

Município é 
tricampeão 
no programa 

VerdeAzul
Rio Preto é pela terceira 

vez consecutiva a cidade do 
estado com melhor gestão 
ambiental. O município foi 
premiado na manhã desta 
quinta-feira (17), como o pri-
meiro colocado no ranking 
do Programa Município Ver-
deAzul, competindo com 
outros 557 municípios parti-
cipantes. A cidade conquis-
tou a maior nota no ranking, 
96,61 pontos.        Pág.A2

Audiências públicas obrigatórias para o Plano Diretor acontecem hoje na Câmara a partir das 19h

Estabelecimento flagrado duas vezes com 
aglomeração será fechado por 30 dias

De acordo com a nova de-
liberação, a partir da segunda 
infração o estabelecimento 
poderá ser interditado por 
30 dias.  Na terceira infração 

será por 60 dias, na quarta 
por 90 dias e na quinta será 
interditado em definitivo. A 
decisão é do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus 

de Rio Preto e foi divulgada na 
tarde de ontem, endurecendo 
medidas de segurança para 
garantir o isolamento social e 
fim das aglomerações. Pág.A5

Mulher apanha 
de comerciante 
porque estava 
sem máscara
Uma mulher de 30 anos 

procurou a Polícia Civil para 
denunciar que foi agredida por 
um comerciante, com uma 
arma de choque, no Centro de 
Rio Preto porque estava sem 
máscara de proteção contra o 
coronavírus.             Pág.A4

Prefeito de 
Palestina é 
preso por 
corrupção

Pág. A4

Doria pede e 
STF dá liminar 

proibindo venda de 
bebida alcoólica
O Governo de São Paulo 

obteve decisão favorável no 
Supremo Tribunal Federal para 
restabelecer imediatamente a 
proibição à venda de bebidas 
alcoólicas em bares, restau-
rantes e lojas de conveniência 
após as 20h.           Pág.A3
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PIB de Rio Preto cresce acima da média 
nacional e ultrapassa R$ 17,5 bilhões

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) 
divulgou nesta quinta-feira o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
dos municípios com base nos 
índices econômicos do ano 
de 2018. Rio Preto apresen-
tou um crescimento de 6,3% 
em relação ao ano de 2017, 
saindo de um PIB de R$ 16,4 
bilhões para R$ 17,5 bilhões. 
O resultado fica acima do PIB 
nacional, que cresceu 1,1%.

O setor de serviços, que 
inclui administração, defesa, 
educação, saúde pública e 
seguridade social aparece 
como o principal no municí-
pio, movimentando R$ 12,2 
bilhões em 2018, o equiva-
lente a quase 70% de todo 
PIB rio-pretense. O aumento 
em relação ao ano de 2017 
foi de cerca de 7% (R$ 800 
milhões).

A indústria aparece como 
segundo maior setor na ci-
dade com R$ 1,8 bilhão. No 
entanto, não houve grande 
evolução em relação a 2017, 
já que os valores movimenta-
dos naquele ano são pratica-
mente similares ao de 2018. 
Já a agropecuária, com R$ 45 
milhões no PIB, sofreu uma 
redução de 10%.

“O setor de serviço é o 
principal na maioria das ci-
dades e Rio Preto está na 
vanguarda desse setor, já que 
essa é a vocação da cidade. 
Isso deve muito também a 
gestão empreendedora que 
temos no município. O resul-
tado é muito positivo e ele 
até absorve um impacto da 
queda do agronegócio, que 
segue forte em outras cidades 
da região”, comentou o eco-
nomista José Mauro da Silva

O PIB per capita (valor 
do PIB dividido pelo número 
de habitantes) em Rio Preto 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

também registrou aumento, 
saindo de R$ 36,5 mil em 
2017 para R$ 38,4 mil em 
2018. Já os impostos ficaram 
em R$ 1,8 bilhão, um aumen-
to de pouco mais de 13%.

O Banco Central ainda 
informou nesta quinta-feira 
(17) que espera uma retração 
menor na economia e uma 
inflação mais elevada para o 
ano que vem. A estimativa de 
queda no PIB para este ano 
foi revisada de 5% para 4,4%. 
“Se tivermos uma queda me-
nor do que 5% neste ano, por 
tudo que aconteceu durante 
a pandemia, será positivo”, 
afirmou o economista.

DADOS DO IBGE

PIB de Rio Preto 
cresce acima da média 
nacional e ultrapassa 
R$ 17,5 bilhões

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

PROGRAMA VERDEAZUL Cidade é tricampeã com a melhor 
gestão ambiental do estado

Rio Preto é pela terceira vez 
consecutiva a cidade do estado 
com melhor gestão ambiental. O 
município foi premiado na ma-
nhã desta quinta-feira (17/12), 
como o primeiro colocado no 
ranking do Programa Município 
VerdeAzul (PMVA), da Secreta-
ria Estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, competindo 
com outros 557 municípios par-
ticipantes. A cidade conquistou 
a maior nota no ranking, 96,61 
pontos.

O PMVA tem o propósito de 
incentivar, apoiar e medir de ma-
neira descentralizada a agenda 
ambiental dos municípios pau-
listas. Rio Preto foi a campeã no 
ranking geral totalizando 96,61 
pontos seguida de São Pedro 
do Turvo com 96,55 e Bragança 
Paulista com 95,89. Os 645 
municípios são ranqueados e 
neste ano, 557 participaram 
ativamente do Programa.

O prefeito, Edinho Araújo, 
que participou da cerimônia on-

line de premiação, comemorou 
o tricampeonato e destacou 
o resultado como um projeto 
focado nas políticas de longo 
prazo. “Estávamos na trigésima 
posição em 2017 e fizemos um 
trabalho envolvendo todas as 
secretarias e sociedade, mês a 
mês, área a área e conquista-
mos esse título que nos enche 
de orgulho e responsabilidade”, 
pontuou. 

Edinho lembrou que Rio 
Preto foi o primeiro município do 
interior e o segundo do estado 
a aderir aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. “É hora de comemorar 
muito. Motivo de orgulho para 
todos nós, rio-pretenses. É hora 
também de novos desafios.  O 
foco principal na futura gestão 
será planejar Rio Preto para um 
período de 10 anos, com um 
diagnóstico apurado dos pro-
blemas, sem perder o foco na 
sustentabilidade e em políticas 
públicas para esta nossa e as 
futuras gerações”, concluiu o 
prefeito.

 Diretivas -  Secretária 
Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, Kátia Penteado 
contou que o tricampeonato 
teve um valor ainda maior diante 
dos grandes desafios enfrenta-
dos com a pandemia. “Tivemos 
dificuldades de realizar várias 
ações. Estamos colhendo os 
frutos de um projeto de longo 
prazo, não com ações pontuais, 
mas com ações que fazem parte 
de um programa que tomamos 
como foco desde 2017 ”, afir-
mou. 

Atualmente participam do 
PMVA, os municípios que co-
locam em prática 85 tarefas, 
divididas em dez diretrizes da 
agenda ambiental local, coorde-
nada por um interlocutor, e que 
abrange temas estratégicos: 
Município Sustentável, Estrutura 
e Educação Ambiental, Conse-
lho Ambiental, Biodiversidade, 
Gestão das Águas, Qualidade do 
Ar, Uso do Solo, Arborização Ur-
bana, Esgoto Tratado e Resíduos 
Sólidos. Para incentivar a prática 
destas atividades, o Programa 

Da REDAÇÃO

Prefeito Edinho Araújo participa de cerimônia online 
para receber prêmio como melhor Município do 
Programa VerdeAzul do Estado

Divulgação

MUDANDO ATENDIMENTO Lei que traz novo 
regramento do 

Mercadão é sancionada

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sancionou nesta quin-
ta-feira (17) lei 13.681/2020 
que regra o funcionamento 
do Mercadão Municipal de 
Rio Preto essa adequação 
se deve por conta da ampla 
reforma e reorganização inter-
na das unidades comerciais, 
modernização dos espaços e 
adequações que estão sendo 
realizadas. Outro ponto foi à 
revisão do regramento ante-
rior disposto na lei 8.710 de 
2002.

No que diz respeito ao 
custo a Prefeitura esclareceu 
que não haverá aumento no 
valor da permissão de uso e 
sim que acontecerá uma pa-
dronização nos valores atuais.  
E destaca que o valor por me-

tro quadrado do espaço dos 
boxes e células poderá custar 
até R$ 60,24 por mês (valor 
atual de 1 UFM – Unidade Fis-
cal do Município). Além dessa 
despesa “os concessionários” 
terão que arcar com o rateio 
das custas de manutenção 
do prédio.

Além do custo a nova lei 
define o funcionamento do 
Mercadão, bem como o regi-
me de exploração das ativida-
des permitidas e o regramento 
do uso dos espaços.

Multas – a lei sancionada 
define também outros valores 
como multas por atraso no 
pagamento da locação, que 
deve ser de 2% mais juros de 
1% ao mês. O pagamento do 
aluguel deverá se quitado até 
o 10ª dia útil de cada mês.

Sérgio SAMPAIO

Troca de empresa 
suspende de call 

center da Fazenda

Em virtude de nova licita-
ção do contrato da Prefeitura 
de Rio Preto com empre-
sa especializada, o serviço 
de atendimento telefônico 
personalizado (call center) 
da Secretaria da Fazenda 
Municipal ficará suspenso a 
partir de amanhã, dia 18 de 
dezembro. A licitação já foi 
aberta para escolha da nova 
prestadora de serviço e a 
regularização das atividades 
deverá acontecer nos próxi-
mos dias.

A Secretaria da Fazenda 
destaca que essa suspen-
são temporária não afetará 
os serviços ofertados aos 

munícipes. O usuário poderá 
acessar o site da Prefeitura 
de Rio Preto (https://www.
riopreto.sp.gov.br/) e con-
sultar os serviços que estão 
disponíveis de forma online.

Caso o cidadão necessite 
de atendimento presencial 
ele deverá realizar agenda-
mento prévio no portal da 
Prefeitura na aba agendar 
serviços e escolher entre 
Poupatempo e Prefeitura Re-
gional Norte ou pelo telefone 
(17) 3202-7749.

O cidadão será orientado 
a chegar ao posto no ho-
rário agendado e não mais 
com antecedência. Não se-
rão atendidos usuários sem 
agendamento.

Da REDAÇÃO

Lei que traz novo regramento do Mercadão foi sancionada

Sérgio SAMPAIO

atribui notas de zero a 100 ao 
resultado das ações realizadas 
no município durante um ano, 
sendo de 0 a 10, cada diretiva.

Notas Dez - Neste ano, Rio 
Preto conquistou nota 10 em 
cinco das 10 diretivas, são elas: 
Conselho Ambiental, Qualidade 
do Ar, Uso do Solo, Resíduos 
Sólidos, todas pela segunda vez 
consecutiva com nota máxima, 
e Município Sustentável que 
avançou de 9.55 em 2019 
para a nota dez. Houve avan-
ços ainda nas pontuações de 
Biodiversidade que subiu de 
9.20 para 9.38, Gestão das 
Águas que passou de 8.58 para 
9.12 e Arborização Urbana que 
avançou de 9.68 para 9.74. As 
únicas diretivas que perderam 
pontuação foram Esgoto Tra-
tado que passou de 9.99 para 
9.45 e Estrutura e Educação 
Ambiental que passou de 10.00 
para 8.92. Ambas tiveram pro-
blemas para cumprir ações de 
educação ambiental por conta 
da pandemia. 
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Causas ambientais
É inegável que o meio ambiente é essencial para qualidade 

de vida em qualquer parte do Planeta. Por aqui, parece que o 
governo de plantão está no caminho certo ao dar prioridade 
as causas ambientais. Tanto é que Rio Preto foi contemplado 
pela terceira vez com a conquista do Programa Município Ver-
de Azul, que certifica a cidade como a melhor que cuida da 
área no Estado de São Paulo. Falando sobre a premiação, o 
prefeito Edinho Araújo (MDB, foto) lembrou que durante seus 
três mandatos – assume o quarto em 1º de janeiro – resolveu 
o problema da falta de água e também o afastamento e o tra-
tamento de esgoto ao criar o Semae. “Temos feito a lição de 
casa”, ponderou. Informou ainda que está ampliando a Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) e também desenvolve projeto 
para buscar água no rio Grande. Citou, inclusive, que a equipe 
do Semae, liderada por Nicanor Batista Júnior, está preparada 
para enfrentar os desafios. Agora, o governo tem espaço para 
avançar em prol do meio ambiente, por exemplo, aumentar o 
plantio de árvores e criar meios para evitar as queimadas, como 
a que ocorreu recentemente na área do extinto IPA. Enquanto 
isso, a selva amazônica desaba.

Rito 
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), diz que 
está tudo preparado para 
que as pessoas participem 
das audiências públicas com 
intuito de conhecer o pro-
jeto do Novo Plano Diretor, 
fundamental para definir o 
crescimento ordenado da 
cidade para o futuro. Ele 
lembrou que o projeto vem 
sendo debatido há dois anos 
e que nesse período foram 
18 reuniões para debater o 
assunto com a população. 
“Estamos cumprindo o rito, 
agora, o projeto não será 
alterado”, avisou.  As au-
diências acontecem hoje à 
noite, na Câmara.

Musculatura
O deputado Baleia Rossi (MDB) está cotado para disputar a 

Presidência da Câmara Federal. Falando nessa possibilidade, o 
presidente do MDB de Rio Preto, Pedro Nimer, disse que con-
versou com ele esta semana e admitiu que a pré-candidatura 
dele ganhou força nos últimos dias.  Nimer disse que Baleia é 
próximo ao presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) e também tem 
bom trânsito com lideranças de outros partidos. Diante do qua-
dro, Baleia poderá ser o candidato de consenso do grupo que 
vai trabalhar contra Arthur Lira (PP), representante do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), que tenta colocá-lo no comando da 
Casa. Nimer revelou que já tem um grupo de parlamentares que 
está trabalhando para emplacar Baleia, a fim de fazer o contra-
ponto na disputa pelo comando da Câmara. “O nome dele está 
ganhando musculatura e pode ser indicado como candidato de 
consenso entre os partidos aliados”, finalizou.

Tangente
O secretário de Serviços 

Gerais, Ulisses Ramalho, 
está na expectativa de ser 
renomeado pelo prefeito 
Edinho Araújo para continuar 
na pasta. Ramalho desem-
penhou sua função com 
expertise no atual exercício, 
atendendo com rapidez as 
reivindicações da população. 
Apesar disso, o presidente 
do Patriota não quer pôr o 
carro adiante dos bois. Toda 
vez que é indagado sobre o 
assunto, sai pela tangente: 
“Vamos aguardar”. Aliás, 
pelo terceiro dia consecu-
tivo, Edinho não mexeu no 
tabuleiro. As pedras podem 
ganhar outros rumos?  

Duas é demais…
Ser contaminado pelo 

novo coronavírus uma vez 
já é complicado e temeroso 
por causa da gravidade da 
covid-19, agora, duas é 
demais! O secretário de Go-
verno, Jair Moretti, teve essa 
infelicidade: “É a segunda 
vez, fazer o quê? Vamos 
vencer mais essa!”, disse 
confiante, afinal, a doença 
não é uma “gripezinha” 
como tentaram propagar na-
cionalmente. Isso é o risco 
que corre quem tem contato 
no dia a dia com o público. 
Moretti está cumprindo qua-
rentena em casa e tomara 
que continue assim. Que 
assim seja….

No bojo
O governo federal publi-

cou em edição extra do Diário 
Oficial da União de ontem 
Medida Provisória que abre 
crédito extraordinário de R$ 
20 bilhões para a compra 
de vacinas para a imuniza-
ção da população contra a 
covid-19. Ainda que precise 
de aprovação do Congresso 
Nacional, como a medida 
provisória entra em vigor 
imediatamente, os recursos 
já estão disponíveis para a 
compra de vacinas, seringas, 
agulhas e para a logística e 
a comunicação necessários 
para a vacinação. Apesar da 
discriminação, a coronavac 
está no bojo.

Diplomação
O Paulo Roberto Zaidan 

Maluf, da 125ª Eleitoral, foi 
responsável pela diplomação 
do prefeito Edinho Araú-
jo (MDB), do vice Orlando 
Bolçone (DEM) e de 14 
vereadores eleitos e reelei-
tos nas últimas eleições. 
Por estarem em quarentena 
por causa da covid-19, o 
vereador reeleito Francisco 
Júnior (DEM) e o vereador 
eleito Júlio Donizete (PSD), 
não participaram do evento 
promovido ontem, no Fórum. 
No seu breve discurso, Edi-
nho defendeu união entre o 
Executivo e o Legislativo em 
prol do desenvolvimento do 
município.

Dispara
O número de infectados 

pela covid-19 continua dis-
parando em Rio Preto. Nas 
últimas 24 horas, segundo 
a Secretaria da Saúde, 313 
moradores testaram positi-
vo e seis morreram. Desde 
o começo da pandemia, 
32.176 foram contamina-
dos, sendo que 859 vieram a 
óbitos. Diante dos números, 
o quadro não é nada promis-
sor para os próximos dias. 
Significa que muitos dos 
contaminados vão necessitar 
de internação, congestionan-
do ainda mais as já lotadas 
UTIs.  Sem a colaboração 
da população, fica difícil de 
estabilizar a doença.

TJ nega recurso da Defensoria 
e mantém audiências hoje

As audiências públicas 
na noite desta sexta-feira 
(18) na Câmara de Rio Pre-
to para discutir os projetos 
relacionados ao novo Plano 
Diretor do município estão 
confirmadas para acontecer 
a primeira as 19 horas e a 
segunda às 20.

O TJ-SP (Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo) 
não acatou pedido feito 
pela Defensoria Pública de 
Rio Preto que solicitava o 
cancelamento da segun-
da audiência as 20 horas 
requerendo que a mesma 
fosse agendada em datas 
diferentes.

A desembargadora Ma-
ria Isabel Caponero Cogan 
destacou em parte do seu 
despacho que “já houve am-
pla divulgação da realização 
de tais audiências, de tal 
forma que seu cancelamen-
to, agora, poderia acarretar 
prejuízos à população”.

Preparativos – nos últi-
mos dias os funcionários da 
Câmara estavam colocando 

as demarcações para limitar 
o espaço onde as pessoas 
poderão acompanhar as 
audiências nas galerias da 
Casa, observando o distan-
ciamento orientado pela 
saúde no que diz respeito 
as prevenções contra a Co-
vid-19.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

APÓS ÁS 20H

Doria recorre e STF manda proibir 
venda de bebida alcoólica novamente

O Governo de São Paulo 
obteve decisão favorável 
no STF (Supremo Tribunal 
Federal) para restabelecer 
imediatamente a proibição à 
venda de bebidas alcoólicas 
em bares, restaurantes e lo-
jas de conveniência após as 
20h. A medida foi anunciada 
no último dia 11 como forma 
de coibir aglomerações em 
espaços públicos e conter a 
alta nos casos de coronavírus 
em todo o estado.

No despacho desta quin-
ta, o Presidente do STF aten-
deu ao pedido da PGE (Pro-
curadoria Geral do Estado) 
pela suspensão de liminar em 
favor da Abrasel (Associação 
de Bares e Restaurantes) de 
São Paulo. A entidade que 
representa os comerciantes 
do setor havia obtido há dois 
dias, no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, uma decisão pro-

visória que liberava a venda de 
bebida alcoólica após as 20h.

“Defiro o pedido liminar 
para suspender os efeitos 
da decisão proferida nos nos 
autos do Mandado de Segu-
rança Coletivo nº 2294495-
23.2020.8.26.0000, em 
trâmite no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, de 
modo a restabelecer a plena 
eficácia do Decreto Estadual 
nº 65.357/2020, expedido 
pelo Governador do Estado de 
São Paulo”, escreveu Fux em 
sua decisão.

O decreto prevê o fecha-
mento de bares às 20h, e 
de lojas de conveniência e 
restaurantes às 22h – todos 
os estabelecimentos estão 
com capacidade de público 
limitada a 40% da lotação 
máxima. Após às 20h, a venda 
de bebidas nestes estabeleci-
mentos é proibida, mesmo se 
o cliente fizer o pedido para 
viagem.

Da REDAÇÃO

Prefeito Edinho, vice Bolçone e 14 vereadores são diplomados

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) seu vice Orlando Bolço-
ne (DEM) e 14 dos 17 verea-
dores eleitos participaram da 
diplomação feita pela justiça 
eleitoral no final da manhã des-
ta quinta-feira (17) no plenário 
do Tribunal do Júri.

A cerimonia foi presidida 
pelo juiz eleitoral da 125ª ZE 
(Zona Eleitoral) Paulo Roberto 
Zaidan Maluf e teve a presença 
dos juízes eleitorais da 267ª ZE 
e 268ª ZE - Paulo Marcos Vieira 
e Cristiano de Castro Jarreta 
Coelho respectivamente além 
do promotor eleitoral Carlos 
Gilberto Menezelo Romani.

O prefeito salientou que a 
partir de agora é necessário 
união entre todos com coesão 
de temas de grande relevância 
para a cidade – pois segundo 
ela estamos vivendo tempos 
difíceis em decorrência da 
pandemia e ninguém sabe 
como todos chegaram ao final 
de 2021. “Diretamente ligada 
a vida, ligado a economia, nós 
teremos melhores condições 
de superarmos estes tempos”, 
salientou Edinho.

Ele destacou alguns ali-
cerces afirmando que fará um 

governo democrático, zeloso 
com as finanças públicas, com 
o trabalho integrado e ouvindo a 
população. “Não faltará jamais o 
espírito de fazer a boa politica, 
com ética, com correção e com 
transparência”, finalizou.

Além do prefeito foram di-
plomados na cerimonia os 14 
dos 17 vereadores eleitos para 
a Câmara Municipal de Rio Pre-
to: do MDB: Celso Luiz Peixão, 
Cláudia De Giuli e Jean Charles, 
do Patriota: Pedro Roberto e 

a doença nesta quarta-feira 
(16), por sua vez o outro caso 
confirmado de Covid é do  Cabo 
Júlio Donizete (PSD) eleito pela 
primeira vez em novembro está 
internado a alguns semanas no 
Hospital de Base.

Sem aglomeração – a ter-
ceira ausência na diplomação 
foi de João Paulo Rillo (Psol) que 
afirmou não ter comparecido a 
solenidade, pois a mesma não 
é obrigatória e ele acredita que 
neste momento que a pande-
mia da Covid estão em alta na 
cidade não é momento de fazer 
aglomerações. “Somente hoje 
(17) morreram seis pessoas e 
mais de 300 novos contamina-
dos – eu não fui por isso estou 
evitando aglomerações”, justifi-
cou João Paulo.

Urnas Eletrônicas – os ju-
ízes eleitorais presentes saíram 
em defesa das urnas eletrônicas 
e destacaram a sua segurança e 
que as mesmas são à melhor e 
mais segura forma de promover 
o processo eleitoral brasileiro.

Os eleitos ausentes e os 
suplementes poderão conseguir 
o documento por meio do site 
da TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo).

Sérgio SAMPAIO

Bruno Marinho, do Republi-
canos: Robson Ricci e Karina 
Caroline, do Progressistas: 
Paulo Pauléra e Odélio Chaves, 
do PSDB: Renato Pupo e Bruno 
Moura, PL: Fábio Marcondes 
e Anderson Branco e do PSD: 
Jorge Menezes.

Covid-19 – dois vereadores 
eleitos estão com Covid-19 e 
por conta disso não compare-
ceram na diplomação, o vere-
ador reeleito Francisco Júnior 
(DEM) confirmou positivo para 

Guilherme BATISTA

NO FÓRUM

PLANO DIRETOR

Prefeito Edinho e vice Bolçone e 14 vereadores foram 
diplomados ontem para o próximo mandato

Online – a Câmara abrirá 
um canal online onde pode-
rão participar até 300 pesso-
as e também interagir duran-
te a audiência da comissão 
permanente de Obras.

Projetos – os projetos 

Audiências públicas do Plano Diretor foram mantidas pela Justiça a acontecem hoje na Câmara

que envolvem o novo Plano 
Diretor, Uso e Ocupação de 
Solo, Plano Viário e Parcela-
mento de Solo serão votados 
em duas sessões extraor-
dinárias que acontecem no 
sábado (19) pela manhã – 
com sessão as 9 e 10 horas 
respectivamente.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Liminar a pedido do governador Doria foi dada pelo
 ministro Luiz Fux
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Comerciante agride 
mulher sem máscara 

no centro de Rio Preto
Uma mulher de 30 anos 

procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto para denunciar que foi 
agredida por um comerciante, 
com uma arma de choque, nes-
ta quarta-feira (16), no Centro 
de Rio Preto. A agressão teria 
ocorrido devido ela ter retirado 
a máscara, usada como medida 
para combater a transmissão do 
coronavírus.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a mulher contou 
que é captadora de recursos e 
que estava trabalhando no Cal-
çadão, quando conversava com 
uma senhora, que pediu para 
que ela retirasse a máscara a 
fim de compreender melhor o 
que estava falando.

Ainda de acordo com o 
relato da mulher, enquanto as 
duas conversavam, um funcio-
nário de uma loja próxima se 
aproximou e passou a questio-
ná-la o porquê estava sem a 
máscara. Ela disse que tentou 
explicar, mas o homem estava 

muito intransigente e começou 
a ofender.

No relato da vítima, ela disse 
que em razão de não ter dado 
muita atenção ao homem, ele 
a gravou, com o celular, sem o 
uso da máscara. Então, ela o 
questionou homem se ele era 
algum fiscal da vigilância para 
estar ali fiscalizando as pessoas 
no Calçadão.

Depois do bate-boca, a ví-
tima soube que o homem teria 
postado imagem dela num grupo 
de Whatsapp, utilizado por fun-
cionários de lojas do Calçadão 
para comunicados e recados 
importantes. Ela foi até a loja 
tirar satisfação e foi agredida 
com um chute e, em seguida, 
com uma arma de choque.

O homem só cessou as 
agressões, de acordo com a 
vítima, quando outros funcioná-
rios da loja interferiram. A Polícia 
Militar foi acionada, esteve no 
local e a orientou a registrar um 
boletim de ocorrência. Registra-
do como injúria e lesão corporal, 
o caso será encaminhado para 
1º Distrito Policial.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Caso aconteceu nesta quarta-feira no centro comercial 
de Rio Preto

Arquivo DHOJE- Cláudio LAHOS

INTOLERÂNCIA
Justiça decreta prisão  

preventiva de 
prefeito de Palestina

A Justiça decretou nesta 
quinta-feira (17), a prisão 
preventiva do prefeito de 
Palestina, Fernando Semedo, 
de outros dois agentes públi-
cos municipais e mais duas 
pessoas por envolvimento 
em esquema de criação de 
empresas de fachada, cons-
tituídas apenas formalmente, 
para a prestação de serviços 
de saúde no município.

As investigações realiza-
das pela Procuradoria-Geral 
de Justiça, por meio da Com-
petência Originária Criminal, 
juntamente com o Grupo de 
Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado (Ga-
eco), revelaram a ocorrência 
de graves ações criminosas 
conduzidas por organização 
criminosa composta pelo 
chefe do Poder Executivo de 
Palestina, agentes públicos 
e servidores, bem como por 
“empresários” e particulares.

A Prefeitura de Palestina, 
cidade com pouco mais de 
13 mil habitantes, já pagou 
às empresas terceirizadas 
R$ 16.550.056,82. Do to-
tal, cerca de R$ 8 milhões 
foram repartidos entre os 
componentes da organização 
criminosa.

Na ação, outros cinco ser-
vidores públicos municipais 
foram cautelarmente afasta-
dos em decisão que deferiu 
ainda pedido de busca de 
apreensão.

Segundo o MP, eles agiam 
desde 2014 objetivando ob-
ter, direta ou indiretamente, 
vantagens de qualquer natu-
reza, mediante a prática dos 
crimes. Além disso, foram 
constatadas a dissimulação e 
a ocultação do recebimento 
dos valores de origem ilícita, 
por meio de manobras que 
caracterizam o crime de la-
vagem de dinheiro.

As empresas envolvidas 
não tinham sede, equipa-
mentos de apoio, estrutura, 
funcionários registrados nem 
profissionais da saúde em 
seus quadros. Ainda assim, 
eram contratadas pela prefei-
tura para o fornecimento de 

serviços médicos, fazendo 
meras seleções e “contra-
tações” informais desses 
profissionais. O contato, a 
escolha e a escalação eram 
feitos diretamente por servi-
dores municipais.

Nesse contexto, as com-
panhias não atenderam a 
exigências e requisitos de 
qualificação e capacitação 
na contratação de médicos 
e profissionais da área da 
saúde para a composição 
de seus quadros, já que, 
simplesmente, não dispu-
nham desses profissionais. 
A escolha daqueles que 
cumpririam os plantões e 
atenderiam a população 
mais carente se fazia de 
forma informal, muitas vezes 
aleatória, amadora e sem 
qualquer critério técnico 
pré-estabelecido. Médicos 
chegaram a ser procurados 
via redes sociais.

A organização criminosa, 
fazendo uso de empresas de 
fachada, executava os con-
tratos oriundos de dispensas 
e certames fraudados, re-
correndo ao serviço de médi-
cos e profissionais da saúde 
que eram selecionados e 
escolhidos sem critérios 
técnicos e “contratados” de 
maneira completamente in-
formal, com a intermediação 
de integrantes da própria 
prefeitura. Os trabalhadores 
recebiam valores inferiores 
àqueles apresentados pe-
las empresas terceirizadas 
como correspondentes aos 
serviços médicos prestados.

De acordo com o MP, as 
investigações apontaram 
que a organização criminosa 
manipulava os valores das 
notas fiscais, inchando os 
valores pagos aos médicos 
e demais profissionais por 
meio do aumento das horas 
trabalhadas. A diferença 
entre o que era realmente 
pago aos profissionais e 
aquilo que era repassado 
pela prefeitura, com base 
em nota fiscal emitida por 
empresas terceirizadas com 
valor superior, era dividido 
entre os integrantes da or-
ganização criminosa.

Da REPORTAGEM

DESVIO NA SAÚDE

MARIA APARECIDA TAGLIAVINI, natural 
de Mirassol/ SP, faleceu aos 92 anos de 
idade. Era  viúvo da Sr. Waldemar de Castro 
Ramos. Foi sepultada no dia 17/12/2020, 
às 16:30, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério São 
João Batista.

PEDRO MARQUES DE FREITAS, natural 
de São José do Rio Preto/SP faleceu aos 
55 anos de idade. Era casada com a Sra. 
Odineia Borges de Souza Freitas e deixa os 
fi lhos Mosiah Henrique, Elamã Pedro e Jared 
Miguel. Foi sepultada no dia 17/12/2020, 
às 17:30, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ROSINHA SCAFF DE AZEVEDO, natural 
de Palestina/SP, faleceu aos 79 anos de 
idade. Era  viúvo da Sr. José Cardoso de 
Azevedo e deixa os fi lhos Gilberto Cardoso, 
Gilmar Cardoso, Elenita Cardoso, Elenice 
Cardoso e Aparecida de Fátima. Foi sepul-
tada no dia 17/12/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela do Prever 
para cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

ELDA MARIA MACIEL GUIRAU, natural 
de Votuporanga/SP faleceu aos 55 anos de 
idade. Era casada com o Sr. Valdir Guirau 
e deixa os fi lhos Monique e Wesley. Foi 
sepultada no dia 17/12/2020, às 16:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARCIO ANTONIO GUAREZIMI, natu-
ral de São José do Rio Preto/SP faleceu 
aos 52 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Silvia Helena Tinti Guarezimi e deixa 
os fi lhos Catolini Tinti Guarezimi e Marcio 
Antonio Guarezimi Junior. Foi sepultado no 
dia 17/12/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

INEZ DE CAMARGO MOUCO, natural 
de Bady Bassitt/SP faleceu aos 75 anos de 
idade. Era casada com o Sr. Manoel Batista 
Mouco e deixa os fi lhos Marcio Henrique e 
Andreia. Foi sepultada no dia 17/12/2020, 
às 13:30, saindo seu féretro do velório do 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Divulgação

Viatura da polícia na porta da prefeitura de Palestina 
ontem

DEU RUIM

PIRACEMA

Foragido da Justiça por homicídio é preso 
durante pescaria ilegal no Rio Grande

Um homem foragido 
da Justiça, com mandado 
de prisão preventiva em 
aberto, expedido pela 1ª 
Vara Criminal da Comarca 
de Mirassol, pelo crime de 
homicídio, foi preso pela 
Polícia Ambiental, nesta 
quarta-feira (16), enquan-
to pescava no Rio Grande, 
próximo à usina hidrelétri-
ca de Marimbondo.

De acordo com as infor-
mações da Polícia Militar 
Ambiental, ele foi aborda-
do no momento em que 
realizava pesca amadora, 
em local proibido, ou seja, 
a menos de mil metros 
da jusante da barragem. 
Também fazendo uso de 
um caniço de nylon e 
duas linhadas de mão. 
No entanto, sem nenhum 
pescado na ocasião.

Segundo a Polícia Am-
biental, a instrução norma-
tiva Ibama (Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis) 25/2009 em 
seu artigo 3º, inciso III, 

proíbe na bacia hidrográfi-
ca do rio Paraná, a pesca 
comercial e amadora a 
menos de 1.5 mil metros 
a montante e a jusante de 
barragens de empreendi-
mentos hidrelétricos.

O homem foi autuado 
no valor de R$ 1.4 mil por 
infração ambiental. Os pe-
trechos foram apreendidos 
e encaminhados para a 
sede da Polícia Ambiental.

Devido ao mandado 
de prisão preventiva em 
aberto, ele foi encaminha-
do à delegacia de Icém, 
onde ficou à disposição da 
Justiça.

Tatiana PIRES

Polícia Ambiental 
flagrou foragido 
durante 
pescaria ilegal 
no rio Grande

Divulgação

Ladrão flagrado furtando apanha de 
populares e acaba preso pela PM

Um homem de 30 anos foi 
preso durante um furto a resi-
dência no bairro Dom Lafaiete 
Líbano, em Rio Preto. Ele foi 
flagrado e detido pelo dono da 
casa e agredido por populares 
da vizinhança ao tentar resistir. 
O caso aconteceu noite desta 
quarta-feira (16).

A Polícia Militar fazia patru-
lhamento de rotina pelo bairro 
quando foi acionada e, ao 
chegar ao local, encontraram 
o suspeito e o proprietário da 
casa, um ajudante de eletricista 
de 32 anos, na calçada.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, vítima contou 
aos policiais que viu o homem 
pulando o muro da casa de um 
dos vizinhos e o questionou. 
Ele percebeu que uma mochila 
estava no chão. E em seguida, 
percebeu que as roupas que 
tinha deixado no varal haviam 

sido furtadas. O dono da casa 
conseguiu deter o suspeito, que 
ofereceu resistência, momento 
em que populares que passa-
vam na rua entraram em luta 
corporal com ele.

Devido às agressões, o sus-
peito foi encaminhado à UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to) Norte e após atendimento 
médico foi conduzido à Central 
de Flagrantes.

O suspeito confessou que 
escalou o muro para invadir 
o imóvel e que tinha furtado 
várias roupas, mas não se re-
cordava da quantidade porque 
já havia trocado por drogas. 
Algumas peças da vítima foram 
encontradas ainda dentro da 
mochila.

Na delegacia, o homem 
se recusou a falar e também 
a assinar os documentos. Ele 
foi preso em flagrante por furto 
qualificado e permaneceu preso 
à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

Devido ás agressões, acusado foi levado para a UPA 
Norte antes de ser preso

Arquivo DHOJE
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Histerossonossalpingografia
 com contraste (HyFoSY) 

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A histerossonossalpingografia  é um exame 
de ultrassom em que é inserido através da vagi-
na um pequeno cateter até ao útero e injetado 
uma solução fisiológica com 2 ml de lidocaína 
a 2% que facilita ao médico a visualização do 
útero e a identificação de possíveis lesões, 
miomas, endometriose, pólipos, por exemplo, 
sendo possível também observar se as trompas 
uterinas estão obstruídas ou não, o que pode 
acontecer em casos de infertilidade.  

Este exame dura em média 20 minutos e 
pode ser realizado em hospitais, clínicas de 
imagem ou consultório ginecológico, com a 
devida indicação médica. 

O exame é realizado com a mulher em po-
sição ginecológica, semelhante à coleta do 
exame de Papanicolau e de acordo com os 
seguintes passos: Inserção de um espéculo 
esterilizado na vagina; Limpeza do colo do útero 
com uma solução anti-séptica; Introdução de 
um cateter no colo  do útero; Injeção de solução 
fisiológica estéril que foi diluída junto com a 
lidocaína ; Remoção do espéculo; Inserção do 
aparelho de ultrassom, o transdutor, na vagina 
que emite a imagem do útero no monitor. 

Além disso, em mulheres com o colo uterino 
dilatado ou incompetente também pode ser 
usado o cateter com balão, para prevenir que 
a solução fisiológica retroceda para a vagina.  

A histerossonossalpingografia pode causar 
um certo desconforto e cólicas no momento 
do exame.

No entanto o exame é bem tolerado e o 
médico pode recomendar algum medicamento 
analgésico ou anti-inflamatório antes e depois 
do exame.

As indicações da histerossonossalpingografia 
incluem: Suspeita ou identificação de lesões 
no útero, principalmente miomas que são pe-
quenos tumores benignos que vão se desen-
volvendo aos poucos e podem causar grandes 
hemorragias e consequentemente anemia; 
Diferenciação de pólipos uterinos; Investigação 
de sangramento uterino anormal; Avaliação de 
mulheres com infertilidade inexplicada; Abortos 
repetidos. 

Este exame é indicado somente para as 
mulheres que já tiveram contatos íntimos e 
o período ideal para realizar o exame é na 
primeira quinzena do ciclo menstrual(preferen-
cialmente entre o oitavo e décimo segundo dia 
do ciclo ) quando já não estiver menstruada e 
está contraindicada em casos de gravidez ou 
em caso de suspeita da mesma e na presença 
de infecções vaginais..

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – 
médico ginecologista e obstetra, pós-gra-
duado em Reprodução Humana

Divulgação

DELIBERAÇÃO

Aglomeração gera a maioria das autuações, segundo 
gerente da Vigilância, Miriam Wonk

Alex PELICER

TRISTE MARCA

Estabelecimento com dois flagrantes de 
aglomeração será fechado por 30 dias

O Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus 
de Rio Preto divulgou uma 
deliberação nesta quinta-feira 
(17) em que intensifica as 
penalidades para os estabe-
lecimentos de alimentos com 
consumo no local que tiverem 
infrações por aglomeração ou 
desrespeito do distanciamen-
to mínimo entre as pessoas.

De acordo com a delibera-
ção, a partir da segunda infra-
ção o estabelecimento poderá 
ser interditado por 30 dias.  
Na terceira infração será por 
60 dias, na quarta por 90 dias 
e na quinta o estabelecimento 
será interditado em definitivo.

No último fim de semana, 
a Vigilância Sanitária recebeu 
12 denúncias e realizou uma 
autuação em Rio Preto. “As 
aglomerações seguem sendo 
o principal problema e res-
ponsáveis pela maioria das 
autuações”, afirmou na oca-
sião a gerente da Vigilância, 
Miriam Wonk.

Desde o início da pande-
mia, a Ouvidoria da Secretaria 
da Saúde registrou 2.581 de-
núncias relacionadas ao des-
cumprimento dos Decretos e 
Deliberações de enfrentamen-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto ultrapassa 32 mil casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os núme-
ros da Covid-19 no município 
nesta quinta-feira (17). Foram 
313 novos casos confirmados, 
sendo 259 por exame PCR (in-
fecção recente) e 54 por teste 
sorológico (infecção antiga). 
Com isso, a cidade chega a 
32.176 casos, sendo 2.947 
em profissionais da saúde.

Também foram contabiliza-
dos mais seis óbitos pela do-
ença, chegando a 859 mortes 
desde o início da pandemia. A 
taxa de letalidade é de 2,6%. 
Ainda foram registrados 212 
novos pacientes recuperados 
da Covid-19. No total, são 
29.827 curados, o equivalente 
a 92,6%.

R io  P re to  já  a tendeu 
129.286 pacientes com sin-
tomas gripais, sendo que 
112.477 já foram testados, 

com 80.301 diagnósticos sen-
do negativos. Vale ressaltar 
que os exames coletados no 
inquérito sorológico ainda não 
estão sendo contabilizados nos 
números gerais e deverão ser 
inseridos apenas após a con-
clusão do estudo. O coeficiente 
de incidência é de 6.984 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Atualmente a cidade conta 
com 273 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), sendo 102 na 

UTI e 171 na enfermaria. Dentre 
os casos já confirmados com co-
ronavírus são 157 internações, 
com 80 pacientes na UTI e 77 
na enfermaria. O número total 
de casos de SRAG é de 3.346.

A taxa de ocupação em UTIs 
na região segue subindo. De 
acordo com o Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
e Estatísticas) a taxa atual de 
ocupação é de 55,2%. O núme-
ro representa um aumento de 
10% nas últimas duas semanas.

Vinicius LIMA

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-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:

ADRIANO PITOSCIA e TALITA DANKLE FELICIANO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, funcionário público, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 21 de abril de 1980, fi lho 
de FRANCISCO PITOSCIA e de ROSEMARY DE OLIVEI-
RA PITOSCIA. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em Uberaba, MG, no dia 24 de março de 
1984, fi lha de FAUSTO HUMBERTO FELICIANO e de CÉLIA 
MARIA CAMPOS FELICIANO. 

JORGE PAULA DA SILVA e MARIA TELMA JANUÁRIO DE 
MENÊSES. Ele, de nacionalidade brasileira, impressor de jor-
nal, divorciado, nascido em Terra Rica, PR, no dia 27 de abril 
de 1970, fi lho de APRIGIO LINO DA SILVA e de DELFINA 
MARIA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora, 
divorciada, nascida em Feira Grande, AL, no dia 14 de julho 
de 1967, fi lha de JOÃO JANUÁRIO FILHO e de MARIA DE 
LOURDES DE MENEZES. 

BENJAMIN CAMILO DE CARVALHO e DOMINGAS APA-
RECIDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, se-
gurança, divorciado, nascido em Urânia, SP, no dia 03 de 
outubro de 1972, fi lho de MANOEL CAMILO SOBRINHO e 
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de ANTONIA DE OLIVEIRA CAMILO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, divorciado, nascida em Guiripá, BA, no dia 
19 de junho de 1949, fi lha de VICENTE JOAQUIM DA SILVA 
e de ANNA PEREIRA DA SILVA. 

THIAGO REBECHI PINTO e LILIAN DE FÁTIMA DOS REIS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, atendente de farmácia, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 21 de março de 
1987, fi lho de JOSE MANOEL ALVES PINTO e de SILVANA 
REBECHI PINTO. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente 
administrativa, solteira, nascida em Jales, SP, no dia 20 de 
maio de 1984, fi lha de JOSÉ DOS REIS e de IRENE MARIA 
DOS REIS. 

GUSTAVO COSTA DOS SANTOS ZUPIROLLI e THAÍS 
ESCOBAR DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 15 de janeiro de 1994, fi lho de WAGNER ZUPIROLLI 
e de SANDRA COSTA DOS SANTOS ZUPIROLLI. Ela, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Três Lagoas, MS, no dia 30 de abril de 1993, fi lha de PAULO 
CESAR DA SILVA e de ROSANA BENEDITA ESCOBAR DA 
SILVA. 

FERNANDO CÉSAR FIORAVANTE e ANA PAULA PENI-
TENTE. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritó-
rio, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 
de abril de 1986, fi lho de Odalvo José Fioravante e de Eleni-
ce Domingues Fioravante. Ela, de nacionalidade brasileira, 
dentista, solteira, nascida em Monte Aprazível, SP, no dia 28 
de novembro de 1989, fi lha de José Aparecido Penitente e 
de Ivonete Izabel da Cunha Penitente. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto,  17 de dezembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

to ao coronavírus, tais como: 
consumo e venda de bebidas 
alcoólicas, abertura de comér-
cio em horário indevido, falta 
ou uso indevido de máscara, 
falta de EPI’s  e distanciamento 
necessário, falta de álcool em 
gel, funcionário positivo para 
Covid-19 trabalhando, entre 
outros.

No entanto, apenas 52% 
destas denúncias se concreti-
zaram em autuações. Segundo 
a Vigilância Sanitária, muitos 
registros são improcedentes 
após a vistoria dos fiscais e 
acabam não se concretizando 
em autuações.

No total, o município já teve 
1.340 autos de infração com 
605 penalidades, sendo 24 
advertências e 581 multas. 
O valor arrecadado com as 
multas não foi divulgado, pois 
cada estabelecimento recebeu 
um valor diferente, variando de 
11 UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo) a 400 
UFESP, de acordo com o porte 
da empresa, quantidade de 
irregularidades e reincidência. 
Cada UFESP equivale a R$ 
27,61.

As denúncias podem ser 
feitas à Vigilância Sanitária por 
meio da Ouvidoria, pelo telefo-
ne 0800 770 58 70, ou para 
a Guarda pelo telefone 153.

ONTEM
Após furto e três dias fechada, UBS Anchieta reabre

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que o aten-
dimento na UBS Anchieta – 
atualmente funcionando como 
unidade respiratória – foi reto-
mado nesta quinta-feira (17). 

O horário de funcionamento da 
unidade é de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 19h.

A unidade ficou temporaria-
mente fechada de segunda a 
quarta-feira devido a um furto 
da fiação da rede de luz e inter-
net ocorrido na madrugada de 
segunda-feira, impossibilitando 

os atendimentos.
Além da UBS Anchieta, as 

unidades Caic/Cristo Rei e Solo 
Sagrado também funcionam 
como unidades respiratórias. 
Quem necessitar de atendi-
mento para síndromes respira-
tórias leves pode procurar uma 
dessas unidades.

Da REDAÇÃO
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Presentes de Natal
Três irmãos saíram de casa com 
o objetivo de alcançar sucesso 
profissional fora do Brasil. Alguns 
anos mais tarde, já formados e 
com muito dinheiro, resolveram 
se reunir para discutir o que cada 
um daria de presente no Natal. 
O primeiro, formado em Agrono-
mia, disse:
— Comprei uma casa enorme, 
com quatro suítes, piscina, etc...
O segundo, formado em Enge-
nharia, falou: 
— Eu mandei para ela uma 
Ferrari 0 KM.
O terceiro, formado em Medici-
na, deu um sorriso e disse:
— Mandei para mamãe um raro 
papagaio marrom que consegue 
recitar mais de dezenove mil po-
esias, a Bíblia do início ao fim 
e consegue cantar mais de mil 
músicas que fizeram sucesso 
na década de 60/70/80. Foram 
20 anos de treinamento com os 
maiores especialistas em cada 
assunto. Tive que doar mais de 
trezentos mil doláres para cada 
instituição responsável pelo de-
senvolvimento dessa ave, mas 
estou satisfeito... valeu a pena.
Após o Natal, os três filhos rece-
beram uma carta de agradeci-
mento pelos presentes:
“Fernando, agradeço de coração 
a mansão que você me deu de 
presente. Ela é muito grande e 
bonita porém, apenas utilizo um 
dos quartos e tenho que limpar a 
casa toda. Por esse motivo vou 
colocá-la à venda, e comprar 
uma casa bem pequena.”
“Marcelo, eu estou um pouco ve-
lha para dirigir uma Ferrari, fico 
o dia inteiro dentro de casa, por 
esse motivo, vou vender o carro 
e com o dinheiro vou realizar um 
velho sonho: farei um Cruzeiro 
para a Europa.
“Querido Alonso, você foi o único 
filho que teve o bom senso para 
saber do que a sua mãe realmen-
te gosta. Aquele franguinho es-
tava delicioso. Muito obrigada!” 

Aprendendo…
“Aprendi que o homem tem quatro 
idades: quando acredita em Papai 
Noel, quando não acredita em Pa-
pai Noel, quando é o Papai Noel 
e quando se parece com Papai 
Noel.”

Árvore de Natal - Dobradura
mestre em Educação.

Presentes de Natal

Especial de Natal

Fa
ça

 o
 d

ow
nl

oa
d 

em
 F

ac
eb

oo
k.

co
m

/h
re

cr
ei

o

Prefeitura renova convênios com 
cooperativas de panificação e vestuário

A Prefeitura de São José do 
Rio Preto, por meio da Secreta-
ria do Trabalho e do Emprego, 
renovou na última quarta-feira 
(16) os termos de fomento das 
cooperativas de panificação e 
de vestuário do município.  Ao 
longo de 2021, serão investi-
dos ao todo R$ 144 mil para 
impulsionar o cooperativismo 
como estratégia de geração de 
trabalho e renda, especialmen-
te para públicos socialmente 
vulneráveis.

“Nós estamos consolidando 
essas importantes iniciativas 
começadas em 2019, que 
ampliaram as possibilidades 
de trabalho e renda e de orga-
nização profissional em nosso 

município”, afirma o secretário 
do Trabalho e Emprego, Edemil-
son Favaron.

O contrato com a Coopão 
(Cooperativa de Panificação 
de São José do Rio Preto) foi 
firmando entre o secretário e 
a presidente da cooperativa, 
Luciana Ferrari Ferreira, desig-
nando R$ 84 mil que serão dis-
tribuídos em parcelas mensais 
ao longo de 2021. 

Os recursos deverão ser 
utilizados para manutenção da 
cooperativa, que, em contra-
partida e durante o período, 
deverá formar, no mínimo, 40 
novos panificadores e agregar 
seis novos cooperados ao seu 
quadro, que atualmente conta 
com 12 pessoas.

A Coopeve (Cooperativa de 
Trabalho na Produção de Vestu-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Prefeitura renova convênios com cooperativas de panificação e vestuário

Divulgaçãoário de São José do Rio Preto), 
por sua vez, foi contemplada 
com R$ 60 mil, que também 
serão distribuídos em parcelas 
mensais no próximo ano. Fava-
ron assinou o contrato junto à 
presidente Maria Cecília Galvão 
Nunes Batista. 

Em 2021, a cooperativa 
deverá realizar quatro cursos 
profissionalizantes com, pelo 
menos, 10 participantes em 
cada deles. Dentre os forman-
dos, quatro serão convidados 
a se tornarem cooperados. 
Atualmente, a Coopeve conta 
com 40 cooperados e promove 
20 empregos indiretos. 

A Prefeitura de Rio Preto 
também apoia as cooperativas 
na cessão de espaços públicos 
e equipamentos para instalação 
e realização de suas atividades.
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CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 2021 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
Edital e Normas de Seleção para Residência Médica na Especialidade de Urologia, reconhecida 
pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM) / MEC. 
O Prof. Doutor Miguel Zerati Filho, Diretor Clínico do Instituto de Urologia e Nefrologia de São 
José do Rio Preto, agora IUN Urologia, faz saber que realizará nesta cidade de São José do Rio 
Preto, São Paulo – Brasil, seleção para preenchimento de vagas para o primeiro ano de Residência 
Médica em 2021, conforme dispõe a legislação vigente, reger-se-á na forma da Lei 6.932/81, pela 
Resolução CNRM 01/2000 e Resoluções complementares pertinentes estabelecidas pela Comissão 
Nacional de Residência Médica e pelo Estatuto da COREME - Comissão de Residência Médica do 
IUN Urologia de São José do Rio Preto. 
 
Capítulo I – Da Residência Médica 
Art. 1º - A Residência Médica com início em 2021, junto ao IUN Urologia de São José do Rio Preto, 
oferecerá vagas para a área indicada abaixo: 
Especialidade Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 3 anos 

 
Art. 2º - O médico residente desenvolverá atividades no IUN Urologia de São José do Rio Preto e 
nos hospitais conveniados, sempre sob a supervisão de preceptores da equipe médica.  
 
Capítulo II – Das Vagas 
Art. 3º - A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para médicos residentes, que tenham os 
pré-requisitos, conforme quadro a seguir: 
 
Especialidade Pré-requisito Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 anos de Cirurgia Geral 2 3 anos 

 
Capítulo III – Das Inscrições 
Art. 4º - Ao Concurso de Seleção à Residência Médica junto ao IUN Urologia de São José do Rio 
Preto serão aceitas inscrições de Médicos provenientes de Escola Médica reconhecida pela 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) / MEC. 
 
Art. 5º - O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por 
Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, também deverá apresentar visto 
permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição oficial, de acordo com 
as resoluções CFM nº1.831/2008, nº1.832/2008. 
 

Art. 6º - O candidato convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro ano de 
Programa de Residência Médica, poderá requerer a reserva da vaga em apenas 1 (um) programa 
de Residência Médica em todo o território nacional, pelo período de 1 (um) ano, desde que seu 
alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de Residência Médica. O 
pedido deverá ser feito por escrito e formalizado na Comissão de Residência Médica – COREME, 
em até 30 (trinta) dias consecutivos após o início da Residência Médica, implicando na suspensão 
automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao programa. O 
reingresso do médico residente com matrícula trancada se dará mediante requerimento à 
COREME, até o dia 30 de julho do ano em que presta Serviço Militar – ou seja, do ano anterior ao 
ano de reintegração ao Programa de Residência Médica, de acordo com CNRM nº4/2011. 
 
Art. 7º - A duração do Programa de Residência Médica será de 3 (três) anos, sendo que o Programa 
encontra-se credenciado junto a CNRM, sob Parecer 926/2014, renovado em 23/10/2014. 
 
Art. 8º - As inscrições para o Concurso de Seleção, no IUN Urologia, estarão abertas no período de 
21 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro 2021, havendo 2 (duas) vagas em Urologia.  
 
PARA RESIDÊNCIA EM UROLOGIA: 
É OBRIGATÓRIO COMPROVAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS EM CIRURGIA GERAL EM 
RESIDÊNCIA CREDENCIADA PELA CNRM, CONSTANDO O NÚMERO DO PARECER DE 
CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA. 
 
Art. 9º - No ato da inscrição o candidato deverá: 
§1º - Preencher o formulário de inscrição que estará disponível no site www.iun.com.br, imprimir, 
assinar e encaminhar junto com os demais documentos relacionados no §2º.  As informações 
prestadas no formulário ou na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dando à COREME o direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o 
formulário de forma completa, correta e legível. 
 
§2º - O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR: 
Atestado que comprove o cumprimento do pré-requisito exigido, realizado em programa 
credenciado junto à Comissão Nacional de Residência Médica, incluindo o número do Parecer de 
credenciamento 
Formulário de inscrição, Cópia simples e legível do CPF, RG e CRM 
Diploma de médico com número do registro - Cópia autenticada e legível 
1 foto 3x4 recente 
Curriculum Vitae documentado - Cópias simples e legível dos certificados anexados 
Comprovante de depósito da Taxa de Inscrição no valor de R$550,00 (Quinhentos e cinquenta 
reais) no SICRED – Ag. 3003, Conta nº 26985/9 a crédito do IUN UROLOGIA LTDA – CNPJ: 
38.294.533/0001-04 
 
Art. 10º - As inscrições poderão ser efetuadas pessoalmente, no período de 21/12/2020 à 20/01/2021, 
no horário das 8h as 12h e das 14h as 17horas, excluídos sábados, domingos e feriados, na recepção 
do IUN Urologia de São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro 
Redentora – Cep: 15015-200 São José do Rio Preto. 
§1º - A inscrição poderá ser feita pelo Correio, através de remessa postal registrada ou SEDEX.  
Neste caso o candidato deverá enviar toda documentação exigida até o dia 20/01/2021, juntamente 
com o formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado para a Secretaria do IUN 
Urologia de São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 
15015-200 São José do Rio Preto. 
 

§2º - O candidato poderá ter acesso ao edital através do site www.iun.com.br e comunicar-se com a 
Secretaria do IUN Urologia para esclarecer dúvidas e confirmar sua inscrição através do e-mail 
iun@iun.com.br 
§3º - Para candidatos com necessidades especiais, a prova poderá ser diferenciada de acordo com 
as necessidades. O candidato deverá informar sua necessidade na ficha de inscrição, no período de 
21/12/2020 à 08/01/2021. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido.  
§4º - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do concurso por conveniência ou interesse do IUN Urologia. 
 
Art. 11º - Não serão aceitas as inscrições: 
§1º - Cujos formulários e/ou documentos estejam incompletos; 
§2º - Cujo carimbo do Correio indique que foi enviado após o dia 20/01/2021, último dia previsto 
para as inscrições. 
§3º - Serão devolvidos em até 90 (noventa) dias após publicação do resultado final do Concurso, os 
documentos do candidato cuja inscrição não foi aceita ou que não obteve classificação dentro do 
limite de vagas.  O candidato que não comparecer na Secretaria do IUN Urologia, perderá o direito 
à retirada dos documentos, dentro do prazo acima citado. 
 
Capítulo IV – Dos Exames 
Art. 12º - O exame constará: 
Prova Objetiva, Argüição e Análise do Curriculum Vitae. 
É obrigatório apresentação da cédula de identidade original. 
A prova acontecerá na Sociedade de Medicina e Cirurgia, à Alameda Dr. Oscar de Barros Serra 
Dória, 5661 - Vila São Manoel – Cep: 15091-180 São José do Rio Preto - SP. 
Caso haja mudança de local, avisaremos com antecedência de 1 semana. 
 
Art. 13º - A Prova Objetiva que trata o artigo 12º, será realizada no dia 29/01/2021 às 13h. 
§1º - Prova Objetiva abrangerá conhecimentos de Cirurgia Geral, contendo 50 (cinquenta) questões 
de múltipla escolha cujo valor total é 7.0 (sete pontos) e 2 (duas) questões escritas (dissertativas) de 
valor 1.0 (um ponto) cada, totalizando a prova objetiva 9.0 (nove pontos). A seleção obedecerá à 
Resolução Nº 008/04 da CNRM, observando o mínimo de 90% para as provas objetivas (escrita e 
prática) e o máximo de 10% para análise e arguição do currículo. 
§2° - A Prova Objetiva terá duração de 2 (duas) horas, iniciando às 13h e terminando às 15h, 
totalizando 2h. 
§3° - A correção da prova objetiva se dará das 15h às 16h. 
 
Art. 14º - A Arguição e Análise do Curriculum Vitae serão realizadas no dia 29/01/2021 a partir das 
16h30 até as 17h30, para todos os candidatos. 
 
Art. 15º - A nota final será determinada pelas somas obtidas na primeira fase (prova objetiva) cujo 
valor é 9.0 (nove inteiros) acrescida da arguição, cujo valor é 0.5 (meio ponto), e da Análise do 
“Currículun Vitae”, cujo valor é 0.5 (meio ponto).  
A nota final será atribuída de 0 a 10(zero a dez). 

a) Na Arguição serão avaliados: conhecimentos gerais, objetivos de vida e língua estrangeira, 
cujos valores estão relacionados abaixo: 
 

Avaliação Valor 
Conhecimentos gerais 0,1 
Objetivos de vida 0,1 
Língua estrangeira 0,3 

 

b) Na Análise Curricular serão valorizados nesta ordem: trabalhos publicados, trabalhos 
apresentados, estágios não curriculares e monitorias, cujos valores estão relacionados 
abaixo: 
 

Avaliação Valor 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (de 1 a 3 trabalhos) 0,13 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (mais de 3 trabalhos) 0,20 
Trabalhos publicados em revistas não indexadas ou em anais de 
congressos 

0,07 

Estágios não curriculares 0,05 
Monitorias 0,05 

 
Art. 16º - Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame 
após o inicio das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, 
mesmo que desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beepe, de controle 
remoto, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.  
§1º - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a 
utilização de chapéus ou bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for 
identificado com qualquer um dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob 
pena de imediata retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova. 
§2º - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos na sala de 
exame. 
§3º - O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença dos 
candidatos, conforme horário estabelecido de início das provas. 
§4º - Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas no 
horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a 
realização do processo seletivo ou deixar de entregar a folha de respostas.  
 
Art. 17º - O gabarito da prova objetiva bem como a classificação e nota final serão afixados no 
mesmo dia da realização do exame (29/01/2021), no mural do local do exame.  
 
Art. 18º - Se houver empate entre candidatos o critério de desempate será:  
a) Maior nota obtida na primeira fase, ou, se persistindo o empate à escolha do candidato com 
maior idade. 
 
Capítulo V – Matrícula 
Art. 19º - A matrícula será realizada no período de 08 à 22/02/2021, junto à Secretaria do IUN 
Urologia no horário das 14h às 18h. 
Serão aceitas matrículas mediante instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartório, 
acompanhado de documento de identidade do candidato e apresentação de identidade do 
procurador. A procuração deve ser específica para matrícula na residência Médica do IUN 
Urologia e ficará retida na secretaria. 
§1° – Para ser matriculado o candidato classificado deverá: 
a) apresentar-se pessoalmente para assinar documento de matrícula da Coreme.  
b) apresentar cópia legível do comprovante de inscrição junto ao INSS – modalidade autônomo. 
 
Capítulo VI – Da Residência 
Art. 20º - Os residentes regularmente matriculados iniciarão seu programa em 01 de março de 
2021, sendo obrigatório a participação no programa de integração e terão direito à: 
a) bolsa de estudo conforme valor determinado pelo MEC 
b) alimentação 
c) férias estabelecidas pela CNRM 

 
Art. 21º - O candidato regularmente matriculado que não comparecer até o dia 02 de março de 
2021 às 8h, será considerado desistente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A convocação de candidatos excedentes, nos termos do artigo 19º, será 
feita por telegrama ou comunicação telefônica pela Secretária da COREME, tendo o candidato 
convocado prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da convocação, para efetuar sua matrícula, 
caso contrário será considerado desistente da vaga, sendo convocado o candidato classificado na 
sequência imediata. 
Caso o candidato excedente não seja encontrado por telefone ou seu endereço não conferir, será 
considerado desistente em 24 horas a partir do comprovante do aviso do correio (por mudança de 
endereço ou não encontrar alguém no local). A comissão organizadora não se responsabiliza por 
falhas de comunicação decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, 
telefone, etc.). 
 
Art. 22º - Os médicos admitidos como Residentes obedecerão ao Estatuto da Comissão de 
Residência Médica, Regimento Interno do IUN Urologia de São José do Rio Preto e as 
determinações da Comissão Nacional de Residência Médica. 
 
Art. 23º - As condições previstas neste Edital estão sujeitas a modificações face à nova deliberação 
e/ou resolução da Comissão Nacional de Residência Médica. 
 
Art. 24º - Os recursos sobre os resultados divulgados, de acordo com artigo 3º, anlínea “K” da 
resolução CNRM nº 12/2004, deverão ser endereçados à Secretaria do IUN Urologia à Rua 
Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 15015-200 São José do Rio Preto, e 
deverão protocolar no prazo certo e improrrogável de 02(dois) dias úteis a contar a partir da 
publicação do Edital, do Gabarito e das Notas Finais, sendo que o referido prazo começa a fluir no 
primeiro dia útil após a devida divulgação.  
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

ETAPAS DATAS 
Inscrições 21/12/2020 à 20/01/2021 

Solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

21/12/2020 à 08/01/2021 

Data da prova, divulgação do gabarito e do resultado 29/01/2021 

Prazo para recursos contra questões da prova  48h (quarenta e oito horas após a 
divulgação do gabarito) 

Prazo para recursos contra o resultado  02/02/2021 

Devolução dos Currículos Até 90 dias após a divulgação do 
resultado 

Confirmação de interesse ou desistência dos 
selecionados  

08 à 22/02/2021 

Convocação sucessiva de excedentes para 
preenchimento de vagas 

Prazo máximo até 31/03/2021 

 
DIRETORIA GERAL DO IUN UROLOGIA 

18 de dezembro de 2020. 
Prof. Dr. MIGUEL ZERATI FILHO 

Diretor Clínico 

EDITAIS DE 
PROCLAMAS 



SOCIAL Jornal

FESTAS CLANDESTINAS 

Não são apenas os organizadores de eventos com venda de convites 
que desrespeitam o protocolo sanitário do Covid -19 e reúnem 
enormes grupos com a finalidade de faturar uma grana seja lá qual 
for o crime que estejam cometendo, como se fossem inimputáveis. 
Apertam o botão do F*-se e que se danem os prejudicados. Também 
os jovens que vão a essas festas sabem que depois de tanta 
aglomeração sem a necessária distância, podem estar levando de 
volta para casa, o coronavírus que, infectando uma pessoa de sua 
família com comorbidade ou idade avançada, com certeza, será 
fatal. Adiós Pampa mia. E não adianta depois se descabelar no 
velório. Os pais têm sua parcela de culpa ao permitirem que os filhos 
compareçam a essas festas. E se não têm condições de segurar os 
filhos, avisar a autoridade policial é um ato que muito poderá ajudá-lo 
na sua própria sobrevivência.  Aliás, virou mantra. Toda pessoa que 
vai fazer uma festa ou outro evento presencial, em plena pandemia, 
faz questão de repetir o bordão: “Serão adotados todos os protocolos 
de combate à pandemia”. Melhor do que isso, só se sempre fosse 
verdade. Estamos em época de guerra e o índice de letalidade cresce a 
cada dia. Os hospitais Sírio e Libanês e Einstein de São Paulo estão na 
iminencia de uma lotação esgotada. Qualquer descuido pode ser fatal.

ANIVERSÁRIOS  

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 18, sexta-feira: 
Marta Maria Pereira Younes, Rodrigo (Choco) Gubolin Rocha, Joel 
de Sant’ana Braga, Josélia Alves, Leandro Lania, Luciano Raduan 
Dias, Rogério Gabriel, Steven Spielberg, Sérgio Arno, Heitor 
Cocenza, Hélio Negrelli Filho. 19, sábado: Dia do Atleta Profissional, 
Constanza Pascolato, nasceu Edith Piaf, Henrique Celso Cherubini Jr, 
José Roberto Bergo,Lúcia Mano Sanches, Sergio Tarraf, Tânia Pachá, 
Paulo Augusto Zerati Monteiro, Fernando Issas. 20, domingo: Ivani 
Vaz de Lima, José Mauro Venturelli, Luis Carlos Augusto, Maria 
Patrícia Sansão Ferreira, Nivaldo Pavão, Cacaco Cunha, Nadya 
Milano, Roberta Lemos. 21, segunda-feira: José Antônio Mattar, 
Jane Fonda, João Vieira da Silva, Leonardo Romer, Soraya Ferreira 
Bassitt. 22, terça-feira: Euriquinho Tavares, Luciana Chaddad 
Crossara, Renata Maria Provinciali. 23, quarta-feira: Dia do 
Vizinho, Joaquim Matos Filho, Cláudia Raia, Jorge Elias, Lélia Márcia 
Lopes Zito, Michel Nicolau Neto,Maria Fernanda Sansão, Mario 
Bernardo Garnero, Nazira Antunes, Osmair Donizete Guareschi, 
Paulo Eduardo Lerro Escobar, Wagner Mohalen, Daniel Tarraf Junior, 
José Carlos Amêndola Alves, Lucia Helena Dalia Issa. 24, quinta-
feira: Paulo Pires da Silva (Cantinella), Deyse Vanzela Lania, Eliana 
Silva Tarraf, Irani Stefanini, Mariângela Rodrigues Matera, Marisa 
Helena Floriano, Ricky Martin, Sérgio Nonato, Silvinha de Freitas, 
Bia Callori, Delegado Capelo, Silvana Freitas. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de dezembro de 2020A-8

CALOURA  

A família de Sophia Tarraf Conte, de 17 anos, filha de Antônio 
Augusto Conte e Mariana Tarraf estão festejando. Ela acaba de ser 
aprovada no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio 
Vargas. São avós paternos, Claudenir Conte e Lucila Papacosta 
Conte. E maternos, Edson e Eliane Tarraf. 

Um foco de luz sobre 
dois profissionais que 
estão enaltecendo a 
Medicina em nossa ci-
dade: Dr. Eduardo Lima 
Garcia, formado pela 
Famerp e especialista 
em Radiologia Interven-
cionista pela USP e um 
dos médicos da CAMF.
Ele é filho de um dos 
médicos mais famosos 
de Rio Preto, Dr. Guara-
cy Garcia. Na foto, Dr. 
Eduardo e sua mulher, 
Dra. Izabela Lídia So-
ares Cardeal, também 
médica formada pela 
Famerp e especialista 
em Dermatologia Clíni-
cia pela Famerp.

Jacqueline Ve-
torasso Chaves, 
na foto com o 
marido, Thiago 
Luiz Chaves, na 
Muralha da
China, foi 
aniversariante 
de ontem. Da 
coluna, os 
cumprimentos.

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

ATRAÇÕES

O Automóvel  C lube tem 
mostrado delícias musicais 
nos almoços de sábado e de 
domingo. Amanhã, estará 
em cartaz, o Duo MM. E no 
domingo, Valter Facipieri.

Rosy Verdi que está 
morando em Lon-
dres, na foto com o 
noivo Cláudio Peli-
zari. O Natal deles 
será em Londres. 
Eles programam 
espocar o ano novo 
em Bath, cidade 
de águas termais 
famosa pelos luxu-
osos spas, hotéis e 
restaurantes. 

REINCIDÊNCIA 

Ontem, a Prefeitura Municipal 
informou que o secretário 
de Governo, Jair Moretti, foi 
diagnosticado dia 13, pela 
segunda vez com Covid-19. 
Agora, Moretti continua os 
trabalhos de casa e só retornará 
após o Natal. Para alegria 
dos amigos - y compris este 
colunista -, seu quadro de saúde 
é considerado bom.

Gerente comercial da 
Unimed, Luis Antonio Pretti 
Filho vai passar o réveillon 
no Guarujá, hospedado, ao 

lado de alguns amigos 
rio-pretenses no Hotel 

Casagrande.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 24 de NOVEMBRO de  2020.
“aprovação do Demonstrativo de Execução Físico e Finan-
ceira dos Serviços e Programas do exercício de 2.019 – MC,   
do município de São José do Rio Preto”
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido Extraordinariamente 
no dia 24 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições 
legais e considerando as diretrizes do Conselho Nacional de 
Assistência Social, e de acordo com o disposto no item IV do 
artigo 2º da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 
2017, conforme a ata 21/2020 RESOLVE: 
Art 1º- aprovar o Demonstrativo de Execução Físico e Finan-
ceira dos Serviços e Programas do exercício de 2.019 do 
município de São José do Rio Preto
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2020

         WILLIAN MEQUE                                       RENATO 
BUOSI 
   PRESIDENTE DO CMAS                           2ª SECRETÁ-
RIO DO CMAS
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 24 de NOVEMBRO de  2020.
“ aprovação  do Demonstrativo de Execução Físico e Finan-
ceira do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único 
de Assistência Social IGD - SUAS do exercício de 2.019 - 
MC , do município de São José do Rio Preto” 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido Extraordinariamente 
no dia 24 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições 
legais e considerando as diretrizes do Conselho Nacional de 
Assistência Social, e de acordo com o disposto no item IV do 
artigo 2º da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 
2017, conforme a ata 22/2020  RESOLVE: 
Art 1º- aprovar o Demonstrativo de Execução Físico e Finan-
ceira Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único 
de Assistência Social IGD - SUAS do exercício de 2.019 do 
município de São José do Rio Preto
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2020 

        WILLIAN MEQUE                                       RENATO 
BUOSI 
   PRESIDENTE DO CMAS                           2ª SECRETÁ-
RIO DO CMAS
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 24 de NOVEMBRO de  2020.

“ aprovação  do Demonstrativo de Execução Físico e Fi-
nanceira do Índice de Gestão Descentralizada do Programa 
Bolsa Família IGD - PBF do exercício de 2.019 - MC , do 
município de São José do Rio Preto”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido Extraordinariamente 
no dia 24 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições 
legais e considerando as diretrizes do Conselho Nacional de 
Assistência Social, e de acordo com o disposto no item IV do 
artigo 2º da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 
2017, conforme a ata 23/2020 RESOLVE: 
Art 1º- aprovar o Demonstrativo de Execução Físico e Finan-
ceira Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa 
Família IGD - PBF do exercício de 2.019 do município de 
São José do Rio Preto
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2020
         WILLIAN MEQUE                                       RENATO 
BUOSI 
   PRESIDENTE DO CMAS                           2ª SECRETÁ-
RIO DO CMAS 

DELIBERAÇÃO nº 14 de 17 de Dezembro de 2020

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus conside-
rando a necessidade de implantação de medidas de pre-
venção e controle da Pandemia COVID, após classifi cação 
do município pelo Plano São Paulo, como fase 3 (cor AMA-
RELA), e o aumento da taxa de transmissão, bem como as 
internações no município por COVID-19, delibera:
1. Ficam acrescidos, na Deliberação nº 4 de 15 de Se-
tembro de 2020, os itens 10 e 11, com a seguinte redação:
"10. O descumprimento do disposto nesta Deliberação 
e nos protocolos anexos constitui infração sanitária, fi cando 
o infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal 
nº 13.509, de 15 de junho de 2020, Lei Estadual nº 10.083 
de 23 de setembro de 1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de 
agosto de 1977 e demais normas pertinentes.
10.1. Nas constatações de infração por aglomeração e/
ou desrespeito ao distanciamento mínimo entre pessoas e/
ou desrespeito aos limites de horários defi nidos, nos estabe-
lecimentos de alimentos com consumo no local, a partir da 
segunda infração, deverá ser imposta penalidade de imedia-
to, no mínimo, com interdição parcial temporária da área de 
consumação, obrigatoriamente:
10.1.1. Por 30 (trinta) dias na segunda infração;
10.1.2. Por 60 (sessenta) dias na terceira infração;
10.1.3. Por 90 (noventa) dias na quarta infração; e,
10.1.4. Defi nitivamente na quinta infração.
11. Eventuais decisões judiciais contrárias às medidas 
determinadas nesta deliberação limitam-se à parte impetran-
te ou a seus associados, quando for o caso.”

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
EMPENHO 20585/20
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 17083/20, 17085/20, 17252/20 E 17259/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IPSUMTEC COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI
EMPENHO 19055/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 25634/19
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da 
garantia do equipamento relacionado no chamado em aberto 
OS 31819, pertencente ao empenho em epígrafe. Com fun-
damento na proposta de cotação enviada, conforme item 3, 
bem como Anexo do TR. Com fundamento na Lei 8078/90 - 
Código de Defesa do Consumidor, Seção III, Art. 18, Pará-
grafo 1º Inciso I. Fica a empresa NOTIFICADA a REALIZAR 
O ATENDIMENTO DA GARANTIA no prazo de 48 horas, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta. 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 DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2020
ATA Nº 1002/20
CONTRATADA: KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário – Item 09- R$1,200– SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 387/2020
ATA Nº 1003/20
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria – Valo-
res Unitários – Item 03- R$21,00; Item 06 – R$2,50; Item 
07 – R$5,50; Item 09 – R$45,10; Item 10 – R$17,00; Item 
11 – R$12,30; Item 13 – R$7,15; Item 14 – R$6,50; Item 
15 – R$0,50– SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403/2020
ATA Nº 1004/20
CONTRATADA: R.D. VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores 
Unitários – Item 01- R$6,9900; Item 09 – R$0,3900; Item 
17 – R$4,6300; Item 19 – R$61,0000; Item 20 – R$69,0000; 
Item 21 – R$23,3200; Item 22 – R$61,0000; Item 23 – 
R$0,3800; Item 25 – R$9,4300; Item 27 – R$9,4300; Item 29 
– R$3,3300; Item 33 – R$144,0000; Item 45 – R$158,0000; 
Item 47 – R$61,9900; Item 50 – R$2,6000; Item 52 – 
R$1,0000; Item 55 – R$6,5000– SMEL – Cléa Márcia M. 
Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2020
ATA Nº 1005/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judi-
ciais – Valores Unitários – Item 02- R$606,510; Item 10 – 
R$17,170; Item 14 – R$1.288,100; Item 16 – R$5,820; Item 
22 – R$79,310; Item 24 – R$10.170,590 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 1006/20
CONTRATADA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos da relação RE-
MUME – Valor Unitário – Item 13- R$1,940 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 1007/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos da relação RE-
MUME – Valor Unitário – Item 33- R$3,680 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 1008/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos da relação 
REMUME – Valores Unitários – Item 02- R$0,734; Item 03 
– R$4,610; Item 07 – R$3,099; Item 19 – R$1,080; Item 23 – 
R$2,670; Item 25 – R$1,670 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 1009/20
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos da relação RE-
MUME – Valor Unitário – Item 05- R$0,920 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 1010/20
CONTRATADA: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos da relação RE-
MUME – Valor Unitário – Item 22- R$19,890 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 437/2020
ATA Nº 1011/20
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS 
LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de escritório – Valo-
res Unitários – Item 01- R$0,490; Item 02 – R$1,600; Item 
03 – R$10,940; Item 04 – R$1,350; Item 05 – R$2,720; Item 
06 – R$1,500; Item 07 – R$0,130; Item 08 – R$0,110; Item 
09 – R$1,740; Item 12 – R41,410; Item 13 – R$6,040; Item 
14 – R$6,040; Item 16 – R$0,870; Item 17 – R$1,390; Item 
18 – R$1,170; Item 20 – R$1,320; Item 25 – R$13,780; Item 
27 – R$3,290; Item 28 – R$18,900; Item 30 – R$0,130; Item 
31 – R$6,440; Item 32 – R$0,240; Item 33 – R$3,340; Item 
34 – R$8,090; Item 35 – R$7,890; Item 37 – R$0,870; Item 
38 – R$2,490; Item 40 – R$2,040; Item 41 – R$1,720; Item 
42 – R$6,500 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 437/2020
ATA Nº 1012/20
CONTRATADA: RSUL EIRELI EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais de escritório – Valores 
Unitários – Item 22- R$2,440; Item 23 – R$2,150; Item 24 
– R$5,000; Item 26 – R$7,400; Item 44 – R$1,240; Item 45 
– R$1,240; Item 46 – R$1,190; Item 47 – R$1,330; Item 48 – 
R$1,330 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 446/2020
ATA Nº 1013/20
CONTRATADA: JORGE KHURY JUNIOR EPP.
OBJETO: Fornecimento de balança digital para Unidades 
Escolares – Valor Unitário – Item 01- R$510,00 – SME – 
Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 461/2020
ATA Nº 1014/20
CONTRATADA: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de placas 
adesivas em quadro metalon – Lote 01 -  Valor Unitário – 
Item 01- R$89,32; Item 02 – R$214,37; Item 03 – R$535,92; 
Item 04 – R$714,56 – SME – Sueli Petronilia A. Costa - Pra-
zo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 499/2020
CONTRATO PRE/0148/20
CONTRATADA: ROGER WESLEI DE GIULI ME
OBJETO: Aquisição de prestação de serviços de e elétrica 
de autos para atendimento dos veículos da frota municipal - 
SME – Sueli Petronilia A. Costa - SMA – Luís Roberto Thiesi 
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$360.000,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 06/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Construtora Polachini Ltda. Sueli 
Petronília Amâncio Costa -  Secretária Municipal de Educa-
ção
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 033/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBA-
TE A INCÊNDIO (AVCB) EM 40 UNIDADES ESCOLARES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 
1.550.758,26 – Prazo de execução: 60 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 07/janeiro/2021 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 08/janeiro/2021 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar 
do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    
ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO n° 
537/2020, o correto é: PREGÃO ELETRÔNICO n° 530/2020 
- PROCESSO 14.085/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de recarga de gás 
GLP 45KG, em atendimento as Unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas fi ca mantido, e dar-se-á até o 
dia 04/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 535/2020, PROCESSO 14.077/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais de pintu-
ra para os cemitérios municipais. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 06/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 536/2020, PROCESSO 14.082/2020, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento de postos de 
serviços terceirizados de teleatendimento por call center. Se-
cretaria Municipal de Fazenda. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 06/01/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
DECISÃO DE RECURSO, EXTRATO DE SESSÃO E TER-
MO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 435/2020 – Processo 
13.617/2020
Objeto: Prestação de serviços terceirizados de atendimento 

ao público e encaminhamento de ligações telefônicas para 
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Sessão pública realizada on line com início dia 17/11/2020, 
sendo declarada vencedora a empresa R PACTO EIRELI 
ME. Houve manifestação de intenção de recurso pelas em-
presas NOBRE FACILITIES LTDA ME e ACCESS COBRAN-
ÇA E CONTACT CENTER LTDA. Foram apresentadas as 
razões recursais somente pela empresa NOBRE FACILITIES 
LTDA ME. Foram apresentadas as contra razões. A prego-
eira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O 
processo foi encaminhado a Sra. Secretária Municipal de 
Educação que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa R PACTO EIRELI ME con-
forme proposta declarada vencedora e HOMOLOGO este 
procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer irregula-
ridade. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária Municipal 
de Educação. O inteiro teor encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
434/2020 – PROCESSO Nº 13.616/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomés-
ticos para as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Fica redesignada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 21/12/2020 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro – Pregoeira.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO n° 485/2020 - PRO-
CESSO 13.825/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para reforma e construção de passeio público em diversas 
áreas do município. Secretaria Municipal de Serviços Gerais.
Tendo em vista a necessidade da Administração de adequar 
o objeto desta licitação em suas reais necessidades, nos ter-
mos do Item 5 do Capitulo XII do edital, Revogo este proce-
dimento licitatório. Ulisses Ramalho de Almeida – Secretário 
Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 503/2020 – Processo 
13.907/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
serralheria destinados ao Setor de Manutenção Escolar em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. sessão pública realizada on line com início 
dia 11/12/2020, sendo declaradas vencedoras as seguintes 
empresas nos respectivos itens: FZ CASTRO (item 1) e 
INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Lucia Helena Anto-
nio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar 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 ELETRÔ-
NICO n° 519/2020, PROCESSO 14.003/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais pedagógicos 
para as unidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
06/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.747
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico - COMUDE.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município; 
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Econômico - COMUDE, nos termos do 
artigo 7º da Lei nº 13.449, de 13 de março de 2020, regu-
lamentada pelo Decreto nº 18.734, de 26 de novembro de 
2020, os seguintes membros:
Representantes do Poder Executivo Municipal
I – Secretaria Municipal de Planejamento
a) Titular: Marcos Antônio Micelli
b) Suplente: Vinicius Ricardo Alves 
II – Secretaria Municipal de Saúde
a) Titular: Luis Flávio Vani Amaral
b) Suplente: Luciane Bilia de Moraes
III – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
a) Titular: Edson Francisco da Silva Junior
b) Suplente: Jane Adriana Moretti
IV – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo
a) Titular: Fernando Fukunishi
b) Suplente: Silvana Mara Neves de Almeida Freitas
V – Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego
a) Titular: Rafael Nogueira Santos
b) Suplente: Celso Pereira Reis Filho
VI – Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Seguran-
ça
a) Titular: Marcelo Nominato do Amaral
b) Suplente: Pedro Sergio Romeiro
Representantes dos Bolsões Comerciais
VII – “Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de Oliveira – 
Shopping HB”
a) Titular: Celso Domingues da Silva
b) Suplente: José Laercio da Silva
VIII – Represa Municipal – Quiosques
a) Titular: Antônia Aldelina Pinheiro
b) Suplente: Osmeraldo Lopes dos Reis
Representantes da Sociedade Civil Organizada Indicados 
pelo Poder Executivo Municipal
IX – Acirp - Associação Comercial e Empresarial de São 
José do Rio Preto

a) Titular: Walter Carrazzone Junior
b) Suplente: Thiago Fontana Correa
X – Sindicato do Comercio Varejista de São José do Rio 
Preto
a) Titular: Ricardo Eladio Di Lourenzo Arroyo
b) Suplente: Ricardo Ismael Di Lourenzo Arroyo
XI - AVAARP - Associação dos Vendedores Ambulantes e 
Autônomos de Rio Preto
a) Titular: João Willian do Nascimento Ferreira
b) Suplente: Marco Antônio Seminatti
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de dezembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.681
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estabelece regras gerais para o Mercado Municipal e o regi-
me de exploração das atividades desenvolvidas.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O funcionamento do Mercado Municipal, bem como o 
regime de exploração das atividades e uso de seus espaços 
obedecerão ao disposto nesta Lei. 
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a, 
mediante licitação, outorgar concessão onerosa de uso dos 
espaços físicos comerciais do Mercado Municipal.
Art. 2º O Executivo Municipal defi nirá a Secretaria responsá-
vel pela administração do Mercado Municipal, por meio de 
Decreto.
CAPÍTULO II
DA DESTINAÇÃO
Art. 3º O Mercado Municipal destina-se à venda de produtos 
alimentícios e congêneres, a varejo, nos termos estabeleci-
dos por esta Lei.
§1º Consideram-se gêneros alimentícios quaisquer substân-
cias comestíveis.
§2º Apenas as cervejas, na condição de bebida de baixo 
teor alcoólico, poderão ser vendidas para consumo local.
§3º As demais bebidas alcoólicas, tais como vinho, uísque, 
aguardente, etc., somente poderão ser vendidas em seus 
vasilhames originais lacrados.
CAPÍTULO III
DA DIVISÃO E ESTRUTURA
Art. 4º O Mercado Municipal será subdivido em unidades 
para atividade comercial com as seguintes denominações:
I – bancas: as unidades situadas internamente ao quadriláte-
ro central do Mercado Municipal;
II – boxes: as unidades renteadas ou ladeadas às paredes 
internas do Mercado Municipal;
III – células: as unidades externas ao prédio do Mercado 
Municipal, tendo a mesma destinação das bancas e boxes, 
ressalvadas as situações de permissionários já instalados, e 
as atividades relativas à conservação dos gêneros ali comer-
cializados.
§1º As unidades previstas no caput deste artigo serão 
dimensionadas, demarcadas e numeradas por meio de De-
creto regulamentador.
§2º As unidades comerciais serão dispostas e instaladas 
conforme decreto regulamentar e conforme estabelecido 
no “Manual Técnico do Permissionário para Instalação da 
Unidade Comercial”.
§3º As reformas, manutenção da estrutura e dependências 
do prédio do Mercado Municipal serão custeadas pelo Exe-
cutivo Municipal, enquanto que, a instalação e manutenção 
das bancas, células e boxes, serão de responsabilidade dos 
permissionários.

CAPÍTULO IV
DO REGIME DE USO E DAS CONDIÇÕES
Seção I
Da Concessão Onerosa de Uso e da Licitação
Art. 5º Os espaços serão ocupados após a realização do 
procedimento licitatório mediante a celebração de contrato 
de concessão onerosa de uso, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
prorrogáveis por igual período, no limite de duas renova-
ções. 
§1º O preço para formalização da ocupação da área conce-
dida será pago em parcela única para assinatura do contrato 
de concessão de uso e a cada renovação e deverá equi-
valer, no mínimo, a 12 (doze) parcelas referentes ao valor 
mensal pago pelo espaço pretendido, excluídas as despe-
sas comuns, sendo quitado integralmente na assinatura do 
contrato ou do respectivo termo aditivo de prorrogação de 
prazo.
§2º O critério de maior oferta por unidade comercial, par-
tindo-se do valor mínimo estabelecido no edital, defi nirá a 
ocupação da área.
§3º O preço mensal para concessão será defi nido conforme 
critérios estabelecidos no art. 12 desta Lei.
§4º Sempre que houver vacância da unidade comercial, o 
espaço deverá ser licitado para fi ns de nova concessão.
§5º - Encerrado o procedimento licitatório para a outorga dos 
espaços do Mercado Municipal, e não conseguindo êxito no 
certame, o permissionário que exerça a atividade até então, 
desocupará o espaço respectivo, no prazo de 60 (sessenta) 
dias.
§6º - Nas novas licitações o espaço para permissão será 
limitado a uma única unidade, podendo, excepcionalmente, 
ser para mais unidades, quando for vantajoso a Município.
§7º - As obras para adequação das unidades comerciais à 
exploração da atividade, correrão às expensas dos conces-
sionários, mediante aprovação dos setores competentes da 
Prefeitura e fi carão incorporadas ao patrimônio público, não 
cabendo neste caso quaisquer direitos dos concessioná-
rios, seja de retenção ou de indenização por parte do Poder 
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Público, devendo essas condições constar obrigatoriamente 
do edital e do contrato.
§8º - A concessão de uso do imóvel poderá ser feita à pes-
soa jurídica.
Art. 6º A prorrogação poderá ser solicitada a cada 5 (cinco) 
anos, no limite de duas renovações, podendo ser autorizada 
ou não, mediante o devido pagamento conforme disposto no 
§1º do artigo 5º, observando o interesse público.
Parágrafo único. O concessionário deverá manifestar 
interesse na renovação da concessão, sob pena de indefe-
rimento, até 06 (seis) meses do termino do prazo inicial da 
concessão ou do término do prazo da primeira renovação. 
Art. 7º É permitido ao concessionário, que não pode mais 
ter o prazo de contrato de concessão renovado, participar 
do processo licitatório para celebração de novo contrato de 
concessão de uso da mesma unidade comercial. 
Art. 8º Em caso de empate na licitação observar-se-á a se-
guinte ordem de preferência para desempate:
I – ser o licitante concessionário da unidade comercial;
II – ser o licitante produtor rural;
III – tratar-se de cooperativa de produção;
IV – comercializar produto ainda não existente no Mercado 
Municipal;
V – comprovação de maior tempo na atividade comercial;
VI – data e hora de protocolo da proposta.
Art. 9º Para fomento e geração de renda e emprego, a crité-
rio da Administração Municipal, unidades comerciais pode-
rão ser reservadas para ocupação exclusiva por Cooperati-
vas de Produtores Rurais ou de Produção do Município, por 
meio de regular licitação, atendendo a todos os dispostos 
desta Lei.
Art. 10 São proibidas as transferências, as cessões, as loca-
ções ou as alienações do espaço licitado a qualquer título, 
bem como a concessão de uso a cônjuge de concessionário 
ou a pessoa que já participe societariamente em empresa 
detentora de concessão de uso.
§1º Será admitida a alteração no quadro societário, desde 
que não seja alterado o sócio majoritário e administrador 
defi nido no processo licitatório que originou a concessão de 
uso.
§2º É vedada a concessão de uso estabelecida nesta Lei 
para servidor público municipal.
§3º Os espaços vagos que se verifi carem deverão ser ocu-
pados mediante nova concessão de uso, nos termos desta 
Lei.
§4º Sendo o concessionário casado, a contrato de conces-
são será celebrado com ambos os cônjuges independente-
mente do regime de bens estabelecido para o casamento, 
desde que a situação pessoal de ambos seja compatível 
com o que esteja estabelecido nesta Lei.
§5º Ao concessionário do Mercado Municipal é vedada nova 
concessão, para a mesma ou outra atividade.
§6º Formalizada a concessão de uso, mediante a assinatura 
do respectivo termo de contrato, proceder-se-á à inscrição 
nos órgãos municipais, a fi m de cadastramento do permis-
sionário.

§7º No caso de falecimento do concessionário, será admitida 
a transferência da sua concessão de uso aos seus herdei-
ros, respeitada a ordem de vocação hereditária, não poden-
do ser contemplado herdeiro que eventualmente já possua 
concessão de uso no Mercado Municipal, conforme disposto 
no § 5º, deste artigo.
Art. 11 A extinção da concessão, pelo término do prazo ou 
por rescisão contratual, inclusive por abandono, implicará na 
desocupação do espaço e na retirada de todos os pertences 
e objetos que não sejam do Município, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
§1º Caso o ex-concessionário não retire seus bens do local, 
estes serão depositados em local próprio ou serão entregues 
a terceiro que os administrará, tudo às expensas do ex-con-
cessionário.
§2º Se o ex-concessionário não os retirar do local em que 
estejam depositados em 3 (três) meses, contados da data 
prevista no caput, decairá o interessado do direito de reti-
rada, sendo que tais bens poderão ser alienados em hasta 
pública, pelo valor de avaliação feita pelo Município, conver-
tendo-se o numerário da venda para o Erário Público Muni-
cipal.
§3º Em não havendo interessado, os bens depositados 
serão tidos como abandonados, passada certidão do fato, 
e serão convertidos em patrimônio municipal ou ser-lhes-á 
dado o destino que a Administração Municipal julgar conve-
niente.

Seção II
Do Preço 

Art. 12 O preço mensal pela concessão de uso será determi-
nado por Decreto, respeitando-se os seguintes critérios: 
I – o valor das bancas, boxes e células será estabelecido por 
m2 (metro quadrado);
II – o valor do m2 (metro quadrado) dos boxes e células 
do Mercado Municipal será de até 1 (uma) UFM – Unidade 
Fiscal do Município;
III – o valor do m2 (metro quadrado) das bancas será fi xado 
em 70% (setenta por cento) do valor estabelecido para bo-
xes e células;
IV – o valor do m2 (metro quadrado) será corrigido anu-
almente, no mês de referência de assinatura do contrato, 
conforme o valor da UFM estabelecido para o ano.
Parágrafo único. Juntamente com o preço mensal devido 
pelo concessionário, somente poderá ser cobrado pela 
Administração Municipal o rateio das despesas comuns, 
necessárias para o funcionamento do Mercado Municipal. 
Art. 13 O pagamento do preço da concessão de uso poderá 
ser feito, sem qualquer acréscimo, até o 10º (décimo) dia de 
cada mês, por meio de boleto bancário emitido para esse 
fi m.
Parágrafo único. Após a data do vencimento, o concessio-
nário fi cará sujeito à multa moratória de 2% (dois por cen-
to) sobre o valor da parcela, além de juros de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária do período pelo IPC-A 
ou, na sua ausência, por qualquer outro índice que a União 
vier a adotar.
Art. 14 As despesas comuns, tais como água, energia elé-
trica, etc., serão rateadas proporcionalmente ao tamanho 
do espaço ocupado e deverão ser desembolsadas em favor 
do Município pelos concessionários, quando aquele vier a 
liquidá-las, tudo conforme estabelecer o Regulamento do 
Mercado.

Seção III
Dos Deveres e das Obrigações

Art. 15 Os concessionários são obrigados a manter seus 
espaços em perfeito estado de asseio.
§1º Cada concessionário deverá ter um recipiente destinado 
ao lixo produzido por sua atividade para entrega ao serviço 
de limpeza nas horas de coleta.
§2º Será proibido atirar ou varrer para os corredores ou qual-
quer outra área pública, águas servidas ou lixo de qualquer 
espécie.
§3º A limpeza das áreas comuns será mantida pelo Executi-
vo Municipal, ou por quem administre o Mercado Municipal.

Art. 16 Os concessionários e seus empregados, sem exce-
ção, serão obrigados ao uso de uniformes limpos e adequa-
dos às normas de higiene e segurança.
Parágrafo único. Os servidores municipais deverão apresen-
tar-se devidamente identifi cados.
Art. 17 São deveres dos concessionários, além de outros 
previstos nesta Lei ou regulamento:
I – manter em local visível a licença para funcionamento e o 
número de cadastro no Município;
II – colocar balança em local que permita ao consumidor 
verifi car com facilidade e exatidão o peso das mercadorias 
adquiridas;
III – usar de urbanidade no tratamento com o público, outros 
permissionários e servidores;
IV – comercializar apenas os produtos relativos ao ramo de 
sua atividade e para os quais detenha licença;
V – colocar em local visível o preço da mercadoria.
Art. 18  É proibido no Mercado Municipal:
I – adentrar ao recinto com animais;
II – adentrar ao recinto trajado inadequadamente;
III – realizar vendas ambulantes de quaisquer espécies;
IV – colocar qualquer mercadoria ou volume fora do limite de 
cada espaço ou realizar a sua disposição no local de forma 
inadequada;
V – fazer fogo ou usar de fogareiro dentro do Mercado Muni-
cipal;
VI – apregoar mercadorias ou chamar a atenção para os 
seus espaços por meio de campanhas ou qualquer outro 
meio poluidor, ressalvada a colocação de preços nas merca-
dorias e comunicação visual restrita ao ambiente interno da 
unidade comercial;
VII – iniciar a venda antes da hora determinada ou prolongá-
-la após a hora estabelecida para encerramento;
VIII – negar-se a vender produtos fracionados ou em quanti-
dades mínimas, desde que porcionáveis.

Seção IV
Da Rescisão do Contrato de Concessão 
Art. 19 Sem prejuízo das hipóteses de rescisão contratual 
previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o contrato de 
concessão onerosa de uso será rescindido, em razão de:
I – ausência de pagamento do preço da permissão de uso do 
espaço ou do rateio das despesas comuns ou obrigações le-
gais, por mais de 2 (dois) meses consecutivos, sem prejuízo 
de sua cobrança;
II – descumprimento pelo permissionário das obrigações 
tributárias ou administrativas perante o Município;
III – prática de conduta incompatível com o local ou com a 
manutenção da permissão;
IV – descumprimento de quaisquer obrigações impostas por 
lei ou regulamento;
V – desacato à ordem de servidor público municipal no exer-
cício de suas funções;
VI – fechamento injustifi cado do espaço ou sua inatividade, 
por mais de 30 (trinta) dias;
VII – cessão a qualquer título, total ou parcial, do espaço ou 
seu uso a terceiros;
VIII – alteração no ramo de atividade posterior à licitação, 
ressalvados o disposto no art. 34 desta Lei;
IX – o disposto no parágrafo único, do artigo 33, desta Lei.
Art. 20 O fechamento da unidade para reformas ou modifi -
cações devidamente justifi cadas fi ca condicionado à auto-
rização expressa da Secretaria responsável, sendo que tal 
período de tempo não poderá superar o limite de 30 (trinta) 
dias.

CAPÍTULO V
DO RECADASTRAMENTO
Art. 21 Bianualmente, no mês de janeiro, será obrigatório o 
recadastramento do concessionário nos órgãos municipais, 
sendo necessária para este fi m a apresentação de:
I – comprovante de residência para a devida atualização de 
endereço do permissionário;
II – inscrição cadastral anterior nos órgãos municipais, esta-
duais e federais, a fi m de comprovar sua situação de regula-
ridade e existência;
III – certidão negativa de débitos municipais; 
IV – carteira de saúde atualizada;
V – duas fotos atuais.

CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO
Art. 22 O Mercado Municipal funcionará diariamente, de 
segunda a sexta-feira, das 7 (sete) horas até às 18 (dezoito) 
horas, tolerando-se aos concessionários que estes adentrem 
ao recinto, para fi ns de arrumação, limpeza, carga e descar-
ga, às 5 (cinco) horas e 30 (trinta) minutos, e que saiam às 
19 (dezenove) horas, pelos mesmos fi ns.
Art. 23 O Mercado Municipal funcionará aos sábados, das 
7 (sete) horas até às 13 (treze) horas, com tolerância de 
uma hora e meia antes do expediente e duas horas depois 
do fechamento, para fi ns de arrumação, limpeza, carga e 
descarga.
Art. 24 O Mercado Municipal funcionará aos domingos, das 7 
(sete) horas até as 12 (doze) horas, com a mesma tolerância 
para as fi nalidades do artigo anterior.
Art. 25 O Mercado Municipal poderá ter horários de funcio-
namento regrados por meio de Ato provindo da Secretaria 
responsável, diversamente dos horários estipulados nos 
artigos 22, 23 e 24, supra.
Art. 26 Haverá limpeza geral das áreas comuns do Mercado 
Municipal aos sábados, após o encerramento do expediente.
Art. 27 Fica terminantemente proibido que os concessioná-
rios adentrem ao recinto antes do horário de tolerância para 
a arrumação, limpeza, carga e descarga, bem como saiam 
depois deste.
Parágrafo único. Em caso de necessidade comprovada, 
deverá o concessionário, sob sua responsabilidade, solicitar 
autorização por escrito da Administração do Mercado Munici-
pal, para que algum funcionário indicado para tanto adentre 
ao recinto.
Art. 28 O Mercado Municipal não terá expediente nos seguin-
tes dias:

I – 1º de janeiro;
II – Sexta-feira Santa;
III – 1º de maio;
IV – 12 de outubro;
V – 25 de dezembro.
§1º Em dia de eleição, seja federal, estadual ou municipal, o 
expediente será apenas até às 12 horas.
§2º A Administração Municipal poderá determinar o fecha-
mento do Mercado Municipal em casos especiais, mediante 
Ato provindo da Secretaria por ele responsável.
§3º Poderá ocorrer o fechamento temporário ou ocasional de 
ponto comercial no Mercado Municipal, sem que se impute 
sanções ao concessionário ou seus herdeiros em casos de:
I – morte do concessionário ou cônjuge, convivente ou 
parente até terceiro grau, comprovada por certidão de óbito 
e documentos que provem o parentesco, o casamento ou a 
convivência, por até 8 (oito) dias;
II – mal súbito, doença contagiosa, surto endêmico ou molés-
tia que lhe torne penoso o trabalho, pelo prazo que a mesma 
durar, quando não haja empregado, cônjuge, convivente ou 
parente que lhe substitua a atuação pessoal;
III – ter o concessionário sofrido acidente que lhe impossibi-
lite, total ou parcialmente, de prestar o serviço, quando não 
haja empregado, cônjuge, convivente ou parente que lhe 
substitua a atuação pessoal.
Art. 29 As demais regras de funcionamento do Mercado 
Municipal serão estabelecidas em Regimento Interno próprio 
a ser aprovado pelo Conselho do Mercado Municipal.

CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Art. 30 Observada qualquer irregularidade, o concessionário 
será notifi cado para cumprir com a obrigação em prazo a ser 
determinado pela autoridade designada.
§1º Em caso de descumprimento da notifi cação ou o seu 
cumprimento fora do prazo determinado, este contado a 
partir do recebimento da notifi cação, aplicar-se-á, na forma e 
gradação contida na Lei 8.666/1993, as penalidades previs-
tas nesta lei e no contrato de concessão de uso, sem preju-
ízo, quando for o caso, da autuação e imposição de multas 
por violação de normas de posturas municipais e sanitárias, 
que obedecerão ao rito próprio previsto na legislação espe-
cífi ca. 

§2º Havendo recusa do A.R., a notifi cação será publicada em 
edital, ou mediante meio que o substitua.
§3º Sanada a irregularidade fora do prazo concedido na 
notifi cação para regularização, quando não for hipótese de 
rescisão contratual, será o concessionário considerado rein-
cidente no caso de irregularidade. 
Art. 31 A reincidência somente será tolerada por uma única 
vez dentro do prazo de 1 (um) ano.
Parágrafo único. Ocorrida nova reincidência dentro do prazo 
de 1 (um) ano, o concessionário perderá o seu direito, sendo 
extinto o seu contrato de concessão, devendo desocupar o 
local no prazo do art. 11, caput.
Art. 32 Deverá ser previsto no contrato de concessão onero-
sa de uso, para o caso descumprimento de qualquer preceito 
desta Lei ou regulamento, exceto para o atraso da parcela, 
a imposição de multa no valor de 3 (três) parcelas relativas 
à concessão de uso respectiva, aplicando-se em dobro em 
caso de reincidência.

CAPÍTULO VIII
DO ESTACIONAMENTO
Art. 33 As vagas do estacionamento são destinadas apenas 
aos consumidores do Mercado Municipal por um período 
máximo de 40 (quarenta) minutos.
§1º Considera-se o estacionamento como área pública de 
tráfego e estacionamento de veículos equiparável para todos 
os fi ns às vias públicas, podendo sofrer sanções e restrições 
da legislação de trânsito. 
§2º Se o usuário exceder o limite máximo de tempo para es-
tacionamento, deverá a Administração do Mercado Municipal 
comunicar o ocorrido às autoridades competentes.
§3º É proibida a utilização do estacionamento pelos conces-
sionários.
§4º Constitui área para estacionamento do Mercado Muni-
cipal, a sua parte exterior, incluindo as laterais e frontais, 
respeitando o ponto de parada do transporte coletivo urbano.
Art. 34 O corredor de carga e descarga será rotativo, deven-
do ser utilizado pelo tempo estritamente necessário a tal fi m.
§1º A entrada de mercadorias no Mercado Municipal somen-
te é autorizada pelo corredor de cargas e descargas.
§2º O permissionário que estiver recebendo as mercadorias 
será o responsável pela rotatividade do corredor.
§3º Fica vedada a utilização do corredor de carga e descarga 
como estacionamento.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 35 Bianualmente, durante o recadastramento obrigatório 
previsto no art. 23 desta Lei, o permissionário poderá solici-
tar a mudança de ramo de atividade.
§1º Para ter direito a alteração no ramo de atividade, o 
concessionário deverá ter atuado no mínimo pelo período 
de 2 (dois) anos dentro do Mercado Municipal na atividade 
comercial originalmente registrada quando da participação 
no processo licitatório pelo espaço.
§2º A solicitação de alteração no ramo de atividade deverá 
ser protocolada na Secretaria responsável pela gestão do 
Mercado Municipal que fará a análise seguindo os seguintes 
critérios:
I – O concessionário deverá estar adimplente em seu contra-
to de permissão de uso;
II – A atividade comercial requerida não poderá concorrer 
com outras já existentes no Mercado Municipal;
III – O concessionário poderá requerer a alteração de ramo 
de atividade apenas uma vez.
§3º A decisão da Secretaria responsável pelo Mercado 
Municipal deverá levar em conta critérios técnicos e análises 
econômicas quanto às atividades comerciais que agreguem 
variedade de opções aos frequentadores e maior movimen-
tação econômica.
§4º Extraordinariamente, em virtude da reformulação do 
layout das unidades comerciais bancas, boxes e células do 
Mercado Municipal, conforme disposto no Decreto Regula-
mentar, os concessionários que tiverem interesse poderão 
solicitar a mudança da atividade comercial dentro do prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta 
Lei.

Art. 36 Todo concessionário poderá ter empregados, cujos 
nomes deverão ser cadastrados na Administração do Merca-
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do Municipal, informando-se imediatamente as contratações 
e demissões, instruindo-se a informação com cópia da fi cha 
de registro de empregado.
Parágrafo único. Os concessionários são responsáveis pelos 
seus empregados quanto ao cumprimento da Legislação em 
geral.
Art. 37 A Brigada contra Incêndio e a Comissão Interna de 
Prevenção aos Acidentes (CIPA) devem ser criadas e manti-
das pelos concessionários do Mercado Municipal.
Art. 38 O servidor municipal que presta serviços junto ao 
Mercado Municipal não poderá receber, a título gratuito, 
quaisquer gêneros dos que sejam ali ofertados, sob pena de 
punição nos termos da legislação em vigor.
Art. 39 Fica criada uma comissão paritária de caráter consul-
tivo denominada Conselho do Mercado Municipal, cujas atri-
buições serão estabelecidas por meio de Decreto Municipal. 
§1ºO Conselho será formado por 4 (quatro) representantes 
da Prefeitura Municipal, 1 (um) representante da Associação 
dos Concessionários do Mercado Municipal e 3 (três) repre-
sentantes dos concessionários.
§2ºOs representantes dos concessionários deverão ser indi-
cados pela maioria dos concessionários do Mercado Munici-
pal e não poderão ser integrantes da diretoria da Associação 
dos Concessionários do Mercado Municipal.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 40 Os atuais permissionários das unidades comerciais 
no Mercado Municipal que estejam em situação regular com 
relação à permissão, e não estejam em débito para com a 
Fazenda Municipal, terão convertidos os termos de permis-
são em contrato de concessão onerosa de uso de transição, 
pelo mesmo período previsto no art. 5º.
Parágrafo único. Não obstante o caráter transitório de sua 
concessão, os termos contratuais serão os mesmos, apli-
cando-se todos os dispositivos dessa Lei, inclusive com a 
possibilidade de participar de licitação para concorrer ao 
mesmo espaço, fi ndo o período de transição. 

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41 O Poder Executivo regulamentará e suprirá eventuais 
omissões da presente Lei, no que couber, através de Decre-
to.
Art. 42 As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento, 
suplementadas se necessário.
Art. 43 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especifi camente a 
Lei nº 8.710/2002 e suas alterações.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 14 de de-
zembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.682
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Inclui no Calendário Ofi cial do município de São José do Rio 
Preto – SP, o “Dia Municipal dos Transportadores Escola-
res”, a ser comemorado, anualmente, no dia 01 de julho.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no Calendário Ofi cial do município de 
São José do Rio Preto – SP, o “Dia Municipal dos Transpor-
tadores Escolares”, a ser comemorado, anualmente, no dia 
01 de julho.
Art. 2º O Poder Legislativo e Executivo poderá realizar ou 
apoiar eventos relacionados com o tema, objetivando a pro-
moção da educação escolar e do trânsito.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de de-
zembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.169/2020
Projeto de Lei nº 191/2020
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

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

EXTRATO:
P O R T A R I A   Nº 390  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, a servidora CAMILA CAMINHA CARO da Fun-
ção de Gerente de Perícias e Acompanhamento Técnico, da 
Coordenadoria da Gestão de Benefícios, criada pelo art. 3º 
da Lei Complementar 382/2013, surtindo os efeitos a partir 
01 de janeiro de 2021.  Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 391  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, 
titular de cargo efetivo municipal de Agente Administrativo, 
cedida a esta Autarquia por meio do 5º Termo Aditivo ao 
Convênio 01/2015, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe de Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao 
Comitê de Investimentos, criado pela Lei Complementar 
Municipal nº 566/18, artigo 16, surtindo os efeitos a partir 20 
de janeiro de 2021.  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 392  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, BRUNO SANTANA COSTA, titular de cargo 
efetivo de Advogado, da atividade especial de PRESIDENTE 
da Seção de Controle Interno e Ouvidoria, com fulcro no § 
1º, do art. 11 da Lei Complementar nº 382/13, surtindo os 
efeitos a partir 01 de janeiro de 2021.  Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 393  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, a servidora ADRIANA SANCHEZ DE BRITTO, 
da Função Assistente Técnico, da Coordenadoria da Ges-
tão de Benefícios, criada pelo art. 3º, da Lei Complementar 
382/2013, surtindo os efeitos a partir 01 de janeiro de 2021.  

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 394  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, o servidor MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE 
CASTRO, da Função Assistente Técnico, da Coordenado-
ria Administrativa, criada pelo art. 3º, da Lei Complementar 
382/2013, surtindo os efeitos a partir 01 de janeiro de 2021.   
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 395  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, o servidor FABIANO HERNANDES DE ASSIS, 
da Função de Gerente de Pagamento de Benefícios Pre-
videnciários, da Coordenadoria Administrativa, criada pelo 
art. 3º, da Lei Complementar 382/2013, surtindo os efeitos a 
partir 01 de janeiro de 2021.  Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 396  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, a servidora VANESSA LAGO MARTINS, da 
Função de Gerente da Gestão de Receitas e Fluxo Financei-
ro, da Coordenadoria da Gestão de Custeio e Investimentos, 
criada pelo art. 3º, da Lei Complementar 382/2013, surtindo 
os efeitos a partir 01 de janeiro de 2021.  Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 397  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, o servidor WILLIAN DOS SANTOS LIMA, da 
Função de Gerente de Cadastro e Sistemas de Informação, 
da Coordenadoria Administrativa, criada pelo art. 3º, da Lei 
Complementar 382/2013, surtindo os efeitos a partir 01 de 
janeiro de 2021.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
P O R T A R I A   Nº 397   De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, a servidora IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI, 
da Função de Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios, da Coordenadoria da Gestão de Benefícios, 
criada pelo art. 3º, da Lei Complementar 382/2013, surtindo 
os efeitos a partir 01 de janeiro de 2021.  Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 399  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, o servidor RAFAEL HENRIQUE LOPES PE-
REIRA do Cargo em Comissão na Entidade de Previdência 
RIOPRETOPREV – COORDENADOR DE GESTÃO DE BE-
NEFÍCIOS, criado através da Lei Complementar nº 382/13, 
surtindo os efeitos a partir 01 de janeiro de 2021.  Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 400  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, a servidora LUDMILA ANDRADE SERNAGIOT-
TO DE SOUZA do Cargo em Comissão na Entidade de 
Previdência RIOPRETOPREV – COORDENADORA ADMI-
NISTRATIVA, criado através da Lei Complementar nº 382/13, 
surtindo os efeitos a partir 01 de janeiro de 2021.  Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
P O R T A R I A   Nº 401  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, o servidor ADRIANO ANTÔNIO PAZIANOTO do 
Cargo em Comissão na Entidade de Previdência RIOPRE-
TOPREV – DIRETOR EXECUTIVO, criado através da Lei 
Complementar nº 382/13, surtindo os efeitos a partir 01 de 
janeiro de 2021.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
P O R T A R I A   Nº 402  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, RODOLFO LUIZ TADDEI BARBOSA do Cargo 
em Comissão na Entidade de Previdência RIOPRETOPREV 
– DIRETOR TÉCNICO, criado através da Lei Complementar 
nº 382/13, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de janeiro 
de 2021.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
P O R T A R I A   Nº 403  De 18 de dezembro de 2020
EXONERA, o servidor HÉLIO ANTUNES RODRIGUES do 
Cargo em Comissão na Entidade de Previdência RIOPRE-
TOPREV – COORDENADOR DA GESTÃO DE CUSTEIO E 
INVESTIMENTO, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de 
janeiro de 2021.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – CONTRATO 42/2016 
– PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 – PROCESSO 96/2016 – 
Contratada: SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa com acréscimo de valor e 
Prorrogação do Contrato referente à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de atendimento em 
campo: de leitura de hidrômetro através de dispositivo móvel 
com emissão e entrega simultânea de conta, leitura de hidrô-
metro através de dispositivo móvel sem emissão e entrega 
de conta, leitura de hidrômetro através de dispositivo móvel 
com tecnologia de transmissão de dados (telemetria), emis-
são e entrega de comunicados e notifi cações, orientação, 
informação, ao usuário/cliente; vistorias prediais: atualização 
cadastral (socioeconômica), atualização cadastral (verifi ca-
ção de titularidade), verifi cação de caixa de proteção(CPH), 
caixa de inspeção(CI), caixa de gordura(CG) e lançamento 
de águas pluviais, verifi cação de consumo e leitura, critica 
de leitura, verifi cação de ligação suprimida e confi rmação 
de vazamento; vistorias técnicas: técnica para descrição de 
pontos de ligação de esgoto, técnica de aferição de hidrô-
metros com verifi cação metrológica, técnica para verifi cação 
do funcionamento do hidrômetro com ou sem substituição, 
técnica para orçamento de serviço, técnica de levantamen-
to de perfi l de consumo conforme NTS 181/2011 SABSEP, 
técnica para dimensionamento de hidrômetro com uso de 
datta-logger e técnica para detecção de indício de vazamen-
to e vistorias emergenciais. Prestação de serviços de aten-
dimento nos postos presenciais: via telefone, multimeios, 
móvel e comunitário. Todos os serviços aqui descritos, com 
fornecimento de equipamento técnico, material e mão de 
obra, atenderão o município de São José do Rio Preto e os 
Distritos de Talhados e Engenheiro Schmitt. 
Valor do Acréscimo: R$ 152.705,19 – Valor Total: R$ 
10.834.899,77 – Assinatura: 11.12.2020. 
S. J. Rio Preto, 17.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2020
COMPRA DIRETA nº 3352/2020
Contratada: HEBERMANG, MANGUEIRAS, CONEXOES E 
HIDRAULICA EIRELI
Objeto: Contratação De Empresa Para Realização De Emen-
das De Mangueiras De Equipamentos Hidrojato.
Valor total: R$ 3.913,00. Prazo: 12 meses.   Data da assina-
tura: 16.12.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
DE CREDENCIAMENTO– CHAMADA PÚBLICA 02/2020 – 
PROC. nº 79/2020
Objeto: Credenciamento de instituições fi nanceiras para 
concessão de empréstimos aos SERVIDORES ativos do 
SeMAE, nas condições aprovadas pelo Banco Central do 
Brasil, para pagamento através de descontos consignados 
em folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº 
18.543/2020 e suas eventuais alterações. 
Após análise dos documentos a Comissão de Licitações 
decidiu DECLARAR HABILITADA a instituição FINANCEIRA 
ALFA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN-
TOS para o CREDENCIAMENTO no que se refere à conces-
são de empréstimos aos SERVIDORES ativos do SeMAE, 
nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, para 
pagamento através de descontos consignados em folha de 
pagamento. São José do Rio Preto 17/12/2020 – Sonia M. F. 
S. Gomes – Presidente da CL
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
65/2020 – PROCESSO SICOM 3343/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para for-
necimento e instalação de equipamento completo (duas 
unidades) de Rosca Transportadora helicoidal sem eixo tipo 
SSC250/13000, acionamento por motorredutores, dotada 
de calhas com válvulas guilhotinas de comando motorizado, 
para instalação na Casa de Desidratação de Lodo da ETE 
Rio Preto.
Fica designado o dia 18.12.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 17.12.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 69/2020, 
Processo SICOM 3347/2020 objetivando a Contratação de 
empresa para execução de serviços de substituição de lonas 
plásticas do separador trifásico das células dos reatores 
UASB da ETE Rio Preto.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 08.01.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras.
S. J. Rio Preto, 02.12.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL 02/2020 – PROCESSO 101/2020.
Data de realização: 07.01.2021 a partir das 08h30. 
Objeto: Contratação de empresa especializada no acondicio-
namento, movimentação interna, transporte e disposição fi -
nal adequada de lodo e demais resíduos sólidos oriundos da 
Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE Rio Preto) 
e das Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) pertencentes 
ao sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do 
município de São José do Rio Preto/SP, sob responsabilida-
de do SeMAE, para os seguintes quantitativos anuais: 200 
toneladas de resíduos de gradeamento (Classe II-A), 3.150 
toneladas de areia (Classe II-B), 18.000 toneladas de lodo 
desaguado – torta (Classe II-A), 300 toneladas de resíduos 
de varrição de fábrica (Classe II-B) e 2.350 movimentações 
internas de caçambas. Prazo de execução: 12 meses. Valor 
Estimado: R$ 6.948.798,50. Demais informações e retirada 
do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. 
Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 às 12h00 e das 
13h30 às 16h30, de segunda a sexta, no fone: (17) 3211-
8105, e página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.
sp.gov.br. 
S. J. R. P., 16.12.2020 – Wagner Castilho Botaro - Gerente 
de Operação e Manutenção – Esgoto
S. J. Rio Preto 17.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 29/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
PROJETO DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO PIC, ins-
crito no cadastro de pessoa jurídica sob nº 27.397.973/0001-
62, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO 
E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22242 EM 29/11/2020, EM 
VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se 
dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal 
da Fazenda para que seja emitida a guia de recolhimento 
do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo pagamento 
poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  

São José do Rio Preto, 17 de Dezembro de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP
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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
RIOPRETOPREV 

AUTARQUIA MUNICIPAL – CNPJ nº 04.841.899/0001-26 
PUBLICAÇÃO ANUAL DAS NOMENCLATURAS E DOS VALORES DAS REMUNERAÇÕES DOS 

CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 
BASE: 2020 

Tendo em vista a Instrução do TCE/SP n° 02/2008, artigo 91, inciso XVII e conforme disposto no 
artigo 39,§ 6°, da Constituição Federal, segue abaixo, relação dos valores das remunerações dos 
cargos e empregos públicos em Dezembro de 2020: 
I – PADRÕES SALARIAIS 
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS: 
 

NÍVEL BÁSICO 
R-01 

1.466,55 
R-02 

1.544,13 
R-03 

1.602,19 
R-04 

1.676,05 
R-05 

1.745,27 
R-06 

1.822,93 
R-07 

1.896,75 
R-08 

1.978,12 
R-09 

2.065,55 
R-10 

2.147,76 
R-11 

2.231,31 
R-12 

2.317,21 
R-13 

2.407,58 
R-14 

2.480,78 
R-15 

2.587,70 
 

NÍVEL MÉDIO 
R-01 

2.196,44 
R-02 

2.312,63 
R-03 

2.399,50 
R-04 

2.510,05 
R-05 

2.613,84 
R-06 

2.730,03 
R-07 

2.840,59 
R-08 

2.962,42 
R-09 

3.093,28 
R-10 

3.216,25 
R-11 

3.341,47 
R-12 

3.470,07 
R-13 

3.605,45 
R-14 

3.714,87 
R-15 

3.875,07 
 

NÍVEL SUPERIOR 
R-01 

5.155,47 
R-02 

5.454,42 
R-03 

5.618,00 
R-04 

5.787,22 
R-05 

6.007,20 
R-06 

6.244,10 
R-07 

6.484,39 
R-08 

6.729,19 
R-09 

6.994,30 
R-10 

7.208,64 
R-11 

7.516,61 
R-12 

7.774,95 
R-13 

8.011,86 
R-14 

8.319,83 
R-15 

8.630,06 
 

CARGO EM COMISSÃO 
Diretor Superintendente R$ 15.210,57 

Diretor Técnico R$ 12.168,46 

Diretor Executivo  R$ 7.087,64 

Coordenador Administrativo R$ 5.343,76 

Coordenador da Gestão de Custeio e Investimentos R$ 7.087,64 

Coordenador de Gestão de Benefícios R$ 5.343,76 

Gestor de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos R$ 3.594,13 

 
II - NOMENCLATURA DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 
Nível II – Médio 
Agente Previdenciário  
Nível III – Superior: 
Advogado 
Analista Contábil 
Analista Previdenciário – Serviço Social 
Analista Previdenciário – Psicologia 
Analista Previdenciário – Terapeuta Ocupacional 
Analista Previdenciário – Tecnologia da Informação e Comunicação 
Coordenador Administrativo 
Coordenador da Gestão de Custeio e Investimentos 
Coordenador de Gestão de Benefícios 
Gestor de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos 
Diretor Técnico 
Diretor Executivo 
Diretor Superintendente 
 
Observações: 
1) Os dados acima se referem à remuneração do mês de Dezembro de 2020; 
2) Os cargos e empregos relacionados foram criados pela Legislação Municipal, a saber: 

 

 

Lei Complementar nº 139 de 28 de dezembro de 2001 
Lei Complementar nº 207 de 09 de maio de 2005 
Lei Complementar nº 346 de 18 de agosto de 2011 
Lei Complementar nº 382 de 18 de abril de 2013 
Lei Complementar nº 420 de 19 de maio de 2014 
Lei Complementar nº 618 de 23 de março de 2020 

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

JAIR MORETTI 
Diretor Superintendente 

LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO DE SOUZA 
 

Coordenadora Administrativa 
ENTIDADE: Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Preto - 
SP 
DATA: 31/12/2020 

 
 

DENOMINAÇÃO 
QUANTIDADE DE 

CARGOS/EMPREGOS 
FORMA DE PROVIMENTO 

 
QUANTITATIVOS 

A B TOTAL PROVIDOS VAGOS 
Ag. Previdenciário 08 00 08 06 (02 exercendo cargo 

em comissão) 
02 

Analista Contábil 02 00 02 02 (01 exercendo cargo 
em comissão) 

00 

Diretor Superintendência 00 01 01 01 00 

Diretor Técnico 00 01 01 01 00 

Diretor Executivo 00 01 01 01 00 

Chefe da Coordenadoria Administrativa 00 01 01 01 00 

Chefe da Coordenadoria da Gestão de Custeio e 
Investimentos 

00 01 01 01 00 

Chefe da Coordenadoria de Gestão de Benefícios 00 01 01 01 00 

Gestor de Recursos e Apoio ao Comitê de 
Investimentos 

00 01 01 01 00 

Analista Previdenciário – Serviço Social 01 00 01 00 01 

Analista Previdenciário – Psicologia 01 00 01 00 01 

Analista Previdenciário – T. Ocupacional 01 00 01 01 00 

Analista Previdenciário – T.I.e Comunicação 01 00 01 01 00 

Advogado 02 00 02 02 00 

T O T A L  16 07 23 19 04 

 
LEGENDA: 
FORMA DE PROVIMENTO (indicar o total de cargos criados)  
 
A - Quadro permanente (indicar o total de cargos existentes) 
B – Cargos em comissão  
 
 
 

DENOMINAÇÃO TOTAL DE CONTRATADOS 
TEMPORARIAMENTE NO 

EXERCÍCIO 

TOTAL DE CONTRATADOS 
EXISTENTES EM 

31/12/2019 
   
   
   
   

TOTAL 00 00 

 
 
DATA: 31/12/2020   
 
 Responsável:                  JAIR MORETTI 
                                     Diretor Superintendente  
 

QUADRO DE PESSOAL 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000276070 01307/08 3M DO BRASIL LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000276078 01307/08 3M DO BRASIL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260469 01164/98 A ALVES SAO JOSE DO RIO PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000243199 01468/00
A G RIBEIRO SAO JOSE DO RIO PRETO 

ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000261655 01672/19
AGRO-RIO TRANSPORTE E COMERCIO 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000259585 00490/07 ALMEIDA PRADO & BARBOSA S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000262193 01342/99
ANGIOCARDIO DIAGNOSTICO E 

TRATAMENTO DE DOENCAS 
CARDIOVASCULARES SS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000258998 01588/15 APM DE LIMA CLINICA MEDICA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000258315 01506/19 ARANHA & SILVA PIZZARIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260942 00664/10
ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO 
DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JOSE DO 

RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000262881 00947/14 ARIANE MACHADO SILVA ÓTICA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257764 01535/10
ASSOCIACAO DOS AGENTES FISCAIS DE 

RENDAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000258992 00197/17
BIANOR PAULO DE OLIVEIRA MELLO 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260398 02546/20 C A CALIXTO FISIOTERAPIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000061190 00553/20 CARLOS MIGUEL DE DEUS MOREIRA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000230605 02254/20 CARLOS MIGUEL DE DEUS MOREIRA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000260323 01496/98
CASA DE CARNES LEAL RIO PRETO 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257520 01876/11 CENTRO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000260835 00985/09
CESMAR COMERCIO DE CESTAS 

BASICAS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000249038 00632/03
CIMO ALIMENTOS COMERCIO E 

EXPORTACAO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000256844 00835/05 CLIMED CLINICA MEDICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000233319 00855/05 CLINICA DR VENEZIANO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000261988 02239/16
CLINICA MEDICA VIEIRA E HIDALGO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257771 00420/04 CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257793 00792/06 CONDOMINIO EDIFICIO CAIOBA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000257796 00792/06 CONDOMINIO EDIFICIO CAIOBA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000257800 00792/06 CONDOMINIO EDIFICIO CAIOBA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000257808 00792/06 CONDOMINIO EDIFICIO CAIOBA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000234689 01624/07 CONDOMINIO EDIFICIO CAPARROZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000234747 00192/09
CONDOMINIO EDIFICIO ELZA 

CHADDAD
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000234717 00952/04 CONDOMINIO EDIFICIO MONTE CRISTI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257756 00291/04
CONDOMINIO EDIFICIO QUINTA DA 

BOA VISTA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260382 00128/04
CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO 

SUL
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000260393 00128/04
CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO 

SUL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257770 00183/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL ALABAMA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000257772 00183/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL ALABAMA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257511 00279/04
CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CATAVENTOS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000242844 00976/15 CONDOMINIO RESIDENCIAL GIOVANA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000242849 00976/15 CONDOMINIO RESIDENCIAL GIOVANA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000242856 00976/15 CONDOMINIO RESIDENCIAL GIOVANA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000296822 00976/15 CONDOMINIO RESIDENCIAL GIOVANA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000296829 00976/15 CONDOMINIO RESIDENCIAL GIOVANA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000257794 01201/06
CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE 

VERDE III
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000257801 01201/06
CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE 

VERDE III
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000262132 01880/19
CORPO SAUDÁVEL SUPLEMENTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000256267 00847/16 CRISTIANE A CAVALETTI CAMPISI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000240942 02364/20 D CAMINHO CAMINHOES LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000260408 02547/20 E ARNONI PIZZARIA EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000260171 02049/19 E C CABRAL MINIMERCADO EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000235851 01708/16
EDERSON FERNANDO MARTINS 

MERCEARIA E PADARIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000272414 01128/14 EL CAMINO FOODS S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000248281 02390/20 ELAINE FELICIA CHAINÇA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000262244 01673/18
EVAN EVANGELISTA BAR E 

RESTAURANTE ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000258645 02537/20
EVERTON PEREIRA DE SOUZA 
CONDICIONAMENTO FISICO

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000259023 01602/15 FARINELI PAES E DOCES LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000234008 02600/16 FORNO DEGUSTE PADARIA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257682 02600/16 FORNO DEGUSTE PADARIA EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000261495 01974/18
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000258816 01467/12
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA S J RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000258817 01466/12
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA S J RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000258821 01465/12
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA S J RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260204 02543/20 G S S PEDAL CAFE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000269406 02587/20 HAPGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000193821 00516/98
HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 

MENEZES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000193828 00516/98
HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 

MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000193829 00516/98
HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 

MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000262008 00774/15
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE SAO 

JOSE DO RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000259007 02540/20
JAPAGO RESTAURANTE RIO PRETO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000259595 00449/03 JJRS LANCHONETE LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000262656 01963/17 JOÃO DE DEUS S J DO RIO PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257206 01692/09 JOYCE DOS SANTOS PORCINO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000270123 00362/20 KARINA MASSUIA TOTOLI ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000270148 00363/20 KARINA MASSUIA TOTOLI ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000256273 02529/20 LEONARDO CAVALETTI CAMPISI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000262892 01305/16 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000258503 02536/20 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000259276 02467/17 LUCILENA A DA COSTA ARAUJO EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000262617 01815/14
LV BLANCK CAFE E RESTAURANTES 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000262608 01456/06 MARCIALI GONÇALVES FONSECA SILVA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000262680 01183/17
MARCIO ROBERTO SOUSA MARIANO 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260289 02544/20 MDL CAFE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000256180 02528/20 MELAS CAFÉ LANCHONETE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000260180 00066/11
MOREIRA & SOUZA RIO PRETO 

RESTAURANTE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000257683 00578/09
OGASOMETRO RIO PRETO COMERCIO 

DE GAS E PEÇAS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000259589 00541/02
PANIFICADORA BELINHA RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000255682 00377/04
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000255707 00377/04
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000296002 02878/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO/SP
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000262620 00093/16 RAQUEL RAMOS ROCHA MACIEL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260762 00250/08 RAVANI HOTEIS DO BRASIL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000259274 00638/15 RESTAURANTE ALVES FIORI LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000261530 02147/19 RODRIGO VIEIRA TREMURA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257403 00555/01
S R DE LIMA PRODUTOS OTICOS LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257700 02532/20 SÃO LUIS PADARIA RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000257694 00683/02 SÃO LUIS PADARIA RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000261604 00876/19
SEGURA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM SEGURANCA DO TRABALHO S/S 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000262672 00678/98 SILVIA HELENA VERTONI HOMSI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000262649 00555/09
SOCIEDADE DE NEFROPEDIATRIA E 
REUMATOLOGIA ACAYABA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000258568 02033/19
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

BEBIDAS S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000196054 01177/15 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000196060 00124/08 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000200716 01178/15 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000200705 01359/98 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000262930 01359/98 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2019000200711 00713/03 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000262962 00713/03 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2019000200728 01200/98 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000262951 01200/98 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2019000200720 01360/98 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000262942 01360/98 UNIDADE REG RAD MEGAV S/C LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000045515 00473/20
USUALMED MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000045540 00474/20
USUALMED MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000045552 00475/20
USUALMED MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000256165 02527/20
VANIA CLAUDIA MARQUES CAETANO 

ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000261686 00867/04 W A N LOPES & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000240605 01330/10
WHITE DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

COSMÉTICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291595 01330/10
WHITE DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

COSMÉTICOS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

Miriam Wowk dos Santos Silva

Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 18 de dezembro de 2020.



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de dezembro de 2020
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EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

ADRIANO COSTA 
MACHADO 02882/17 

1.656,60 (UM MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS) 
NRM-A-M 00059 

AUDIOLOGIC COM E 
REPRES DE APARELHOS 
AUDITIVOS LTDA – ME 

00201/17 2.653,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E TRÊS REAIS) NRM-S-H 000068 

CASA DE REPOUSO 
MINHA VIDA LTDA ME 02652/16 5.522,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E 

VINTE E DOIS REAIS) NRM-S-H 000067 

ELIZANGELA CARLA 
BORGES DE SOUZA 00621/17 

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-S-H 000069 

HOSPITAL 
PSIQUIATRICO FIGUEIRA 
CAMPOS LTDA 

02629/16 6.212,25 (SEIS MIL, DUZENTOS E DOZE 
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) NRM-S-H 000066 

MONISE FRABES 
PEREIRA 31575698803 00223/17 

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-S-H 000065 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVO MUNDO 
LTDA 01155/20 2020000163431 AIF-S-D 000142 

JOSÉ RENATO MALUF COCENZO ME 01210/20 2020000169964 AIF-P-H 000029 
LEILA M. SAUDE ME 01224/20 2020000186290 AIF-A-LF 000088 
MAGAZINE LUIZA S/A 01227/20 2020000171098 AIF-A-LF 000085 
RONALDO MORETTI VEICULOS 01088/20 2020000161403 AIF-A-S 00037 
S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 
EIRELI 01237/20 2020000169967 AIF-A-N 000215 

VIA VAREJO S/A 01226/20 2020000167806 AIF-A-LF 000084 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

A DA SILVA PANIFICADORA 01354/20 20 UFM AIP-P-F 000074 
ACADEMIA ROSSINI E CASSEMIRO RIO PRETO LTDA ME 02136/20 20 UFM AIP-A-LF 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BANCO BRADESCO S/A 02849/20 AIF-P-C 000256 
BANCO DO BRASIL S/A 02850/20 AIF-P-C 000257 
CENTRO MEDICO RIO PRETO LTDA 02846/20 AIF-S-E 000097 
CLINICA DE UROLOGIA DR MESQUITA LTDA 02854/20 AIF-S-H 000218 
J L FURLAN & CIA LTDA 02851/20 AIF-P-H 000095 
JOSE DIARLE DE JESUS 36919043866 02858/20 AIF-S-H 000217 
JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 02857/20 AIF-P-A 000214 
LAR ROSA DE SARON 02847/20 AIF-S-V 000086 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA 02855/20 AIF-P-A 000215 
MERCEARIA E ARMAZEM DO CHICAO LTDA ME 02848/20 AIF-P-C 000255 
RADIOLOGIA PANORAMICA RIO PRETO LTDA 02845/20 AIF-S-E 000098 
SUPERMERCADO AMERICA RIO PRETO LTDA ME 02852/20 AIF-P-H 000097 
SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA 02856/20 AIF-P-A 000213 
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 02853/20 AIF-P-H 000096 

 

 

000179 
ADRIANO VEICULOS RIO PRETO EIRELI EPP 02060/20 50 UFM AIP-S-D 000114 
C R A FARIA PIZZARIA 02097/20 40 UFM AIP-P-F 000071 

CASSIA REGINA DA SILVA BAR 02135/20 20 UFM AIP-A-LF 
000178 

CLEONILDO VIEIRA DA SILVA 21371488894 02146/20 100 UFM AIP-A-LF 
000183 

CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVO MUNDO LTDA 01155/20 150 UFM AIP-S-D 000116 
DANIELA APARECIDA MANHOSO MARTINS BORGES 
27687009835 01223/20 20 UFM AIP-A-LF 

000187 
EDIVALDO ADÃO FRANCISCO DE LIMA 01357/20 20 UFM AIP-P-F 000068 
ELISIARIO FERREIRA ESTRELLA JUNIOR 02046/20 20 UFM AIP-P-S 000118 
F. R. BORACINI M. MOURÃO 01358/20 20 UFM AIP-P-F 000072 

FRANCISCO BARBOSA ALVARES S.J. RIO PRETO ME 02165/20 40 UFM AIP-A-LF 
000184 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 01248/20 80 UFM AIP-P-F 000069 
HENRIQUE LIMA DE ANDRADE ME 01082/20 20 UFM AIP-A-S 000119 
J R REINO & TORRES FUNILARIA LTDA ME 01355/20 20 UFM AIP-P-F 000073 

JACKSON BRUNO DE SOUZA GARCIA 02137/20 40 UFM AIP-A-LF 
000180 

JOÃO SÉRGIO FRANCISQUINI 02061/20 20 UFM AIP-P-S 000117 
JOSÉ JÚNIO LOCATELLI 02078/20 60 UFM AIP-P-F 000093 
JOSÉ RENATO MALUF COCENZO ME 01210/20 55 UFM AIP-P-H 000034 
JOSIANE SOLER TEIXEIRA 01244/20 20 UFM AIP-P-F 000075 

LEILA M. SAUDE ME 01224/20 20 UFM AIP-A-LF 
000188 

LUCIANA MARISA AYUSSO 25011759806 02145/20 40 UFM AIP-A-LF 
000182 

MAGAZINE LUIZA S/A 01227/20 40 UFM AIP-A-LF 
000186 

MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA 01212/20 20 UFM AIP-A-N 000272 
NILSON DE ALMEIDA CONFECÇÕES ME 01243/20 20 UFM AIP-P-F 000076 
RONALDO MORETTI VEICULOS 01088/20 20 UFM AIP-P-S 000120 
S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 01237/20 20 UFM AIP-A-N 000273 

VANIA CLAUDIA MARQUES CAETANO ME 02138/20 40 UFM AIP-A-LF 
000181 

VIA VAREJO S/A 01226/20 30 UFM AIP-A-LF 
000185 

 
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E   H O M O L O G A Ç Ã O
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2020
OBJETO: Concessão de uso remunerado, para fi ns comerciais do 
quiosque 02 da Praça São João.
Face ao constante dos autos da Concorrência Pública nº 03/2020, 
Processo Administrativo nº 88/2020, adjudico o objeto para a em-
presa LETICIA LARISSA DA SILVA CORREA 44045507825, inscri-
ta no CNPJ sob nº 39.452.363/0001-01, localizada na Rua Brasil, 
nº 1139, centro, na cidade de Monte Aprazível – SP, CEP: 15150-
000, venceu o QUIOSQUE  2 da Praça São João, valor mensal de 
09 UFESP, ou seja R$ 248,49 (Duzentos e quarenta e oito reais 
e quarenta e nove centavos), total de 12 meses R$2.981,88 (dois 
mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) e 
HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 14 de dezembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
(Decreto 56/2020)
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2020
OBJETO: Concessão de uso remunerado, para fi ns comerciais do 
quiosque 02 da Praça São João.
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: LETICIA LARISSA DA SILVA CORREA 
44045507825
CNPJ sob nº 39.452.363/0001-01
VALOR MENSAL:  09 UFESP
VIGENCIA: 14/12/2020 À 14/12/2021
Monte Aprazível, 14 de dezembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 – PROCESSO Nº 7575/2020
Objeto: Aquisição de câmeras de segurança para o videomonito-
ramento de áreas externas de vias e prédios públicos municipais, 
conforme especifi cação técnica contida no Anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 16/12/2020, sendo adjudica-
do o objeto à empresa: SILLIS SOLUÇÕES INTEGRADAS LOGI-
CAS LINEARES EM INFRAESTRUTURA E SISTEMA LTDA.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. Fernan-
do Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
021/2020 – PROCESSO Nº 7575/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 17 de dezembro de 2020 – João Pereira 
Curado Junior – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
Estado De São Paulo 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2020 
 O Prefeito do Município de BADY BASSITT, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas 
para a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de provas e títulos para a seleção de 
candidatos para as funções constantes do Anexo I deste edital, para o preenchimento de Funções 
Temporárias para eventuais substituições em caso de afastamentos por licenças maternidade, licença 
médicas, licenças saúde, licenças prêmio e outras situações afins, através de contratação temporária por 
tempo determinado de acordo com as necessidades do Município, com fundamentação legal no artigo 
37, inciso IX, da CF, na Lei Orgânica do Município de Bady Bassitt e Deliberação TC-A-15248/026/04 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais 
retificações, e sua execução caberá à empresa MAR DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA EIRELI, CNPJ 33.217.956/0001-07 com o nome fantasia de NEMESIS 
CONSULTORIA E ASSESSORIA (NEMESIS). 
1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 
1.3. O Regime de Contratação será o Celetista em conformidade com a Legislação específica. 
1.4. Este processo não gera direito e, sim, possibilidade de contratação, mediante necessidade e 
conveniência da administração pública. 
2. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES 
2.1. Funções, requisitos, remuneração e Valor da Taxa de Inscrição constam do Anexo I deste Edital.   
2.2. Principais atribuições das Funções constam do Anexo II deste Edital. 
3. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NAS FUNÇÕES 
3.1. O candidato classificado neste Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, 
será contratado, se atendidas às seguintes exigências: 
a) seja brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso I do 
art. 37 da Constituição da República; 
b) gozar dos direitos políticos; 
c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino; 
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da Função, que poderá ser aferida 
mediante perícia médica, realizada pelo serviço médico oficial da Prefeitura do Município de BADY 
BASSITT, ou, em sua falta, de quem este indicar; 
g) comprovar escolaridade exigida para respectiva Função, conforme estabelecido no Anexo I deste 
Edital; 
3.2. Os requisitos descritos no item 3.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a 
comprovação de atendimento deverá ser feita na data da Contratação através de documentação original, 
juntamente com fotocópia ou cópia autenticada. 
3.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1 deste Edital 
impedirá a contratação do candidato. 
4. DA DIVULGAÇÃO 
4.1. O Edital na integra será publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de BADY 
BASSITT e nos endereços eletrônicos www.badybassitt.sp.gov.br e www.nemesisconsult.com.br. 
4.2. Os demais atos pertinentes ao certame serão publicados quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de BADY BASSITT e nos endereços eletrônicos www.badybassitt.sp.gov.br e 
www.nemesisconsult.com.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
Estado De São Paulo 
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4.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, avisos 
e comunicados referente a este Processo Seletivo Simplificado que sejam publicados através dos meios 
de divulgação acima citados. 
5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1. Disposições Gerais 
5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 
5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar 
conhecimento do disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se que preenche todos os requisitos 
exigidos. 
5.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
5.1.5. A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 
5.1.6. O candidato poderá concorrer para apenas uma função, devendo indicá-la no ato da Inscrição, 
conforme discriminado no Anexo I - quadro de funções, deste edital, caso o candidato se inscreva para 
mais de uma função, será considerada apenas a função da última inscrição. 
5.1.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de alteração de opção referente a Função. 
5.1.8. Em nenhuma hipótese será aceita transferência de inscrições entre pessoas, alteração de locais de 
realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla 
concorrência para a condição de portador de deficiência. 
5.1.9. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Requerimento de Inscrição determinará o 
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo 
das sanções civis e penais cabíveis. 
5.2. Procedimento para inscrição, taxas e formas de pagamento 
5.2.1. Para formalizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, disponível 
no endereço eletrônico www.nemesisconsult.com.br, da seguinte forma: 
- Acesse o site www.nemesisconsult.com.br; 
- Clique sobre o item Inscrições abertas; 
- Clique em Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 01/2020 – PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE BADY BASSITT – SP; 
- Preencha todos os campos do formulário de inscrição; 
- Clique em Finalizar; 
- Na sequência o sistema irá gerar o comprovante de inscrição e o documento para pagamento da 
taxa de inscrição, que deverão ser impressos; 
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas através de formulário de 
inscrição, disponível no endereço eletrônico www.nemesisconsult.com.br, o dia 16 de dezembro de 
2020 até às 24 horas do dia 27 de dezembro de 2020. 
5.2.2.1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 28 de dezembro de 2020, 
através de depósito identificado com o número do CPF do candidato, no Banco do Brasil, agencia 
7013-0, Conta Corrente nº 35.250-0 em nome da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. 
5.2.3.O valor da Taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Processo Seletivo 
Simplificado é o constante do Anexo I deste edital. 
5.2.4. Na hipótese de cancelamento ou não realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, a 
restituição da Taxa de Inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou por procurador devidamente 
munido de procuração, com firma reconhecida, por meio de preenchimento e entrega de formulário a 
ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal de BADY BASSITT, e a divulgação de eventual 
cancelamento ou não realização do Processo Seletivo Simplificado se dará conforme subitem 4.2. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
Estado De São Paulo 
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5.2.5. O formulário de restituição da taxa de Inscrição estará disponível, nos locais indicados no subitem 
4.2, desde a data de publicação do ato que ensejou ao cancelamento ou a não realização do certame. 
5.2.6. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desobediência às condições previstas 
neste Edital. 
5.2.7. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da 
taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, formalmente, nos termos do item 5.2.8. 
5.2.8. Caberá recurso contra o indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento da 
taxa de inscrição. 
5.2.8.1. O recurso deverá ser protocolado diretamente no endereço eletrônico 
www.nemesisconsult.com.br, dentro do período de 1 (um) dia útil contado do primeiro dia útil 
subsequente da data de publicação do edital de homologação das inscrições deferidas. 
5.2.8.2. O candidato deverá anexar junto ao recurso o comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
bem como toda documentação que o candidato julgar necessária à comprovação da regularização da 
inscrição. 
5.2.8.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizado conforme 
subitem 4.2. 
6. FUNÇÕES DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  
6.1. Disposições Gerais 
6.1.1. Os candidatos com alguma forma de deficiência ou mobilidade reduzida poderão se inscrever 
nestas condições, mas ante ao número reduzido de Funções oferecidas neste Edital de Processo Seletivo 
Simplificado, não será observado o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme previsto na Lei 
Complementar nº 1498/2003 e do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 
Assim os candidatos nestas situações concorrerão nas mesmas condições com os demais candidatos, 
conforme já decidido em julgado do Supremo Tribunal Federal em caso análogo.   
6.1.2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para a Função. 
6.1.3. O Candidato portador de deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá 
observar a compatibilidade das atribuições da Função ao qual pretende concorrer com a deficiência da 
qual é portador. 
6.1.4. Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal 
nº 3.298/1999 e suas alterações, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo 
Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida. 
6.1.5. Para fins de reserva de Funções prevista no item 6.1.1 deste Edital, somente serão consideradas 
como pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrem nas situações previstas no art. 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, conforme as seguintes definições: 
a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da Função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho das Funções; 
b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis(db) ou mais, aferida 
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
c) Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5, no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 
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ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições 
anteriores; 
d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde 
e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho; 
e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
6.2. Procedimentos Especiais para Inscrição 
6.2.1. O Candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Formulário de Inscrição, além 
de observar os procedimentos descritos no item 5 e seus subitens deste Edital, deverá indicar se é 
portador de deficiência e qual o tipo de deficiência, passando assim concorrer às Funções destinadas aos 
portadores de deficiência; 
6.2.2. O candidato portador de deficiência que não preencher os campos específicos do Formulário de 
Inscrição e não cumprir o determinado neste edital terá a sua inscrição processada como candidato de 
ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa 
legal. 
6.2.3. O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às Funções de ampla concorrência 
poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no Formulário de 
Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às Funções reservadas para portadores de 
deficiência, conforme disposição legal. 
6.2.4. O candidato deverá anexar, no ato da inscrição, em campo específico para isto na ficha de 
inscrição, o laudo médico expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das 
inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 
deficiência. 
6.2.4.1. O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO e não será devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade da Prefeitura do 
Município de BADY BASSITT. 
6.2.4.2. Os portadores de deficiência participarão deste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação das 
provas. 
6.2.4.3. Não ocorrendo à aprovação de candidatos portadores de deficiência em número suficiente para 
preencher as Funções reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no 
respectivo PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, nos termos da legislação vigente, respeitada a 
ordem de classificação. 
6.2.4.4. Concluindo a Equipe Multiprofissional pela inexistência da deficiência, o candidato concorrerá 
juntamente com os demais candidatos. 
6.2.4.5. Os candidatos portadores de deficiência aprovados, serão submetidos à perícia médica, com 
vistas a verificar existências e a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições da 
Função, de acordo com o Decreto Federal nº 3298/1999 e suas alterações, para fins de contratação, a ser 
realizada por Equipe Multiprofissional em período estabelecido.  
6.3. Solicitação de Condições Especiais para Realização das Provas 
6.3.1. O candidato portador de deficiência poderá requerer a condição especial para a realização das 
provas, indicando a condição de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, 
parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações. 
6.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato portador de deficiência, 
assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à 
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solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica 
examinadora pela NEMESIS. 
6.3.3. O candidato deverá solicitar em campo específico SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS diretamente na ficha de inscrição anexando para tanto o laudo 
médico em campo específico para este fim disponível na ficha de inscrição. 
6.3.4. Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições especiais para realização 
das provas, nos termos no item 6.3.3 deste Edital, sob pena de não terem concedidas às condições 
solicitadas, seja qual for o motivo alegado. 
6.3.5. Na falta do Laudo Médico ou não contendo este as informações indicadas no item 6 e seus subitens 
ou for entregue fora do prazo, o candidato perderá o direito de concorrer às Funções destinadas neste 
Edital, aos candidatos portadores de deficiência, mesmo que declarada tal condição no Formulário de 
Inscrição, bem como não terá atendida a condição especial para realização das provas. 
6.3.6. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá 
solicitar em campo específico diretamente na ficha de inscrição anexando para tanto o parecer emitido 
por especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do 
§ 2º do art. 40, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações. 
6.3.7. Aos deficientes visuais (cegos), que solicitarem prova especial em Braile, serão oferecidas provas 
nesse sistema. 
6.3.8. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas 
provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
6.3.9. O deferimento dos pedidos de condições especiais para realização das provas fica condicionado à 
indicação constante no Laudo Médico de que trata o item 6.2.4 deste Edital. 
6.4. A Prefeitura do Município de BADY BASSITT publicará conforme subitem 4.2, a relação dos 
candidatos que tiveram suas inscrições como portador de deficiência e/ou pedido de condições especiais 
deferidos/indeferidos, de acordo com o Laudo Médico e parecer da Equipe Multiprofissional quando for 
o caso. 
6.4.1. O candidato disporá de 01(um) dia útil, contado do primeiro dia subsequente da data de publicação 
da relação citada no item 6.4, para contestar o indeferimento por meio de recurso. 
6.4.2. O recurso deverá ser protocolado diretamente no endereço eletrônico 
www.nemesisconsult.com.br. 
6.4.3. Não serão considerados os recursos encaminhados via fax, telegrama, internet ou qualquer outra 
forma que não esteja prevista neste edital, assim como aqueles apresentados fora do prazo determinado 
no item 6.4.1 deste Edital. 
6.4.4. Não serão aceitos pedidos de revisão após o prazo determinado no item 6.4.1. 
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
7.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto de: PROVA OBJETIVA e PROVA DE TÍTULOS 
de caráter classificatório para todas as funções. 
8. DA PROVA OBJETIVA - CLASSIFICATÓRIA 
8.1. As provas serão realizadas no dia 10 de janeiro de 2021, em locais e horários a serem 
divulgados após a homologação das inscrições, conforme disposto no subitem 4.2. 
8.2. As Provas têm caráter classificatório sendo compostas conforme anexo III do presente edital. 
8.3. As provas serão realizadas em escolas do município de BADY BASSITT. 
8.4. As provas terão duração máxima de 02 (duas) horas. 
8.5. O conteúdo programático está especificado no Anexo IV deste Edital. 
8.6. À prova será atribuída um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter apenas classificatório. 
8.7. O nível de complexidade e exigência quanto ao conteúdo das provas variará de acordo com o grau 
de escolaridade exigido para preenchimento da Função ao qual o candidato estiver concorrendo. 
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8.8. Os candidatos que forem classificados serão submetidos gradativamente e na ordem crescente de 
classificação à Avaliação Médica e, se necessário, à Avaliação Psicológica; e também de acordo com o 
edital de convocação, à medida da necessidade do Município ou à critério da Administração Municipal, 
sendo a mesma de caráter eliminatório, conforme o laudo médico fornecido pelo profissional designado, 
especialmente para esta finalidade. 
8.9. Na hipótese de anulação de questões da prova, quando de sua avaliação, as mesmas serão pontuadas 
como corretas para todos os candidatos. 
8.10. Não serão consideradas: 

a - As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham 
emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis; 

b - As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta 
assinalada no cartão de respostas; 

c - As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas; 
d - A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações 

contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 
8.11. Para a realização da prova, respondida em cartão de respostas, os candidatos deverão dispor de 
caneta esferográfica de escrita preta ou azul (escrita normal). 
8.12. Os candidatos somente poderão se retirar do local da prova depois de transcorrido o tempo mínimo 
de 1h00 (uma hora) do início da mesma, podendo levar consigo o caderno de prova. 
8.13. Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta. 
8.14. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão 
entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente. 
8.15. Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O não comparecimento na Prova Objetiva, 
qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato do certame. 
8.16. É vedado ao candidato prestar a prova objetiva fora do local, data e horário, divulgados pela 
organização do Processo Seletivo Simplificado. 
8.17. Será automaticamente DESCLASSIFICADO do certame o candidato que, durante a realização da 
prova: 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 
b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova; 
c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta; 
d) utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou 
a comunicação de dados e informações; 
e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as 
autoridades presentes ou candidatos; 
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
g) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas; 
i) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
8.17.1. Não será permitido, durante o período de prova: 

a) O porte de arma; 
b) Uso de Bonés, chapéus ou similares. 

8.17.2. Os candidatos deverão colocar os pertences de mão tais como relógios, telefones celulares 
(devidamente desligados), etc., em sacolas próprias para este fim que serão distribuídas pelo fiscal de 
sala. 



B-7Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de dezembro de 2020
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8.17.3. Os Candidatos que se recusarem a cumprir os procedimentos do item 8.17.1, serão retirados da 
sala de provas e eliminados do presente certame. 
8.18. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar: 

A - Cédula de Identidade ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que tenham força de documento de identificação; 

8.19. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos em relação ao início da mesma. Não será admitido ingresso de candidatos no local de realização 
das provas após o horário fixado para o seu início. 
8.20. Os portões dos locais de realização das provas serão trancados no horário fixado para o seu início, 
em hipótese alguma será permitida a entrada após este horário. 
8.21. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que será 
o único documento válido para a correção das provas objetivas de múltipla escolha. O preenchimento 
do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade 
com as instruções específicas contidas no formulário de instruções. Não haverá substituição do Cartão 
de Respostas por erro do candidato. 
8.22. O candidato, ao encerrar a prova entregará ao fiscal de sala o cartão de resposta, podendo levar 
consigo o caderno de prova e a folha de instruções com o espelho das respostas por ele marcadas no 
cartão de resposta para fins de acompanhamento quando da publicação do gabarito oficial e resultado 
das provas objetivas. 
8.23. DOS PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA – PANDEMIA COVID19 
8.23.1. Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo novo coronavirus, os 
candidatos serão submetidos ao processo de verificação da temperatura corporal, efetuado por 
profissionais de saúde, quando do acesso ao local de aplicação das provas, os candidatos que 
apresentarem uma temperatura corporal acima de 37,5º C não poderão realizar as provas por 
conta do risco de contaminação dos demais candidatos e equipe de aplicadores. 
8.23.2. Os candidatos somente poderão adentrar ao local de provas usando máscara e deverão 
permanecer com a mesma durante todo o período de realização das provas, sem a qual não será 
permitido a realização das provas. 
8.23.3. O candidato que retirar a máscara durante a aplicação das provas e se recusar em utiliza-
la, será desclassificado e retirado do local de provas. 
8.23.4. Os candidatos que compõe o grupo de risco poderão estar solicitando condições especiais 
para a realização das provas objetivas em ambiente mais restrito, enviando sua solicitação com a 
devida justificativa até as 24(vinte e quatro) horas do dia 05 de JANEIRO de 2021, diretamente 
para o e-mail mardasilvaassessoria@gmail.com. 
8.24. DA PROVA DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA 
8.24.1. Todos os candidatos inscritos poderão proceder à apresentação de títulos. 
8.24.2. Os títulos serão pontuados de 0 (zero) a 22,5 (VINTE E DOIS VIRGULA CINCO) pontos a 
serem somados ao total de pontos obtidos na prova objetiva, apenas para os candidatos classificados na 
mesma, conforme tabela de valores abaixo: 
 
TÍTULOS VÁLIDOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
Tempo de Serviço: No Magistério do Município de Bady Bassitt  
(0,001 por dia) 

5,00 

Certificado de cursos de capacitação e atualização pedagógica, no 
campo de atuação com duração mínima de trinta horas, devidamente 
autorizado e reconhecido pelos órgãos competentes dos sistemas 
educacionais, realizados nos últimos três anos, de acordo com a 

2,00 
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legislação e deles deverão constar o período de realização do curso 
e carga horária (0,50 pontos cada) 
Certificado de cursos de aperfeiçoamento, com no mínimo 180 
horas, no campo de atuação, devidamente autorizado e reconhecido 
pelos órgãos competentes dos sistemas educacionais, deles deverão 
constar o período de realização do curso e a carga horária (0,50 
pontos cada) 

1,50 

Certificado de conclusão em curso de especialização em pós-
graduação (lato sensu), em nível de especialização no campo de 

atuação com duração mínima de 360 horas (2,00 pontos cada) 

4,00 

Diploma de Doutor em Educação (6,00 pontos cada) 6,00 
Diploma de Mestre em Educação (4,00 pontos cada) 4,00 

8.24.3. O valor máximo dos títulos a serem somados à nota da prova objetiva é de 22,5 (VINTE E DOIS 
VIRGULA CINCO) pontos, o valor excedente será desconsiderado. 
8.25.4. Para os candidatos que possuam títulos, estes deverão ser entregues na COORDENADORIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizada na Rua Euclides da Cunha, 1504, Centro – Bady 
Bassitt – SP, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2021 DAS 08h00min às 18h00min, em envelope 
lacrado e identificado da seguinte forma: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - EDITAL Nº 001/2020 – NOME DO 
CANDIDATO – FUNÇÃO –TÍTULOS. 
8.24.5. Não haverá, em hipótese alguma recepção de títulos fora do prazo e condições estabelecidas 
no item 8.24.4. 
8.24.6. Somente serão aceitos diplomas em papel timbrado da Instituição que ateste a conclusão do 
curso, a carga horária, assinados e com identificação do responsável pela assinatura. 
8.24.7. Serão aceitas cópias dos documentos desde que autenticados. 
8.24.8. Não serão aceitos protocolos de documentos em hipótese alguma. 
9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE PARA TODAS AS FASES 
9.1. A classificação final dos candidatos, em ordem decrescente de pontos, obtida pelo somatório das 
notas das provas objetivas de múltipla escolha. 
9.2. Havendo empate na totalização dos pontos, terá preferência o candidato com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n. 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, na data do término das inscrições. 
9.3. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que, na ordem a seguir, tenha obtido, 
sucessivamente: 
a) Maior idade; 
b) o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos;  
c) o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Pedagógicos;  
d) o maior número de pontos na prova de Legislação;  
e) o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; 
f) o maior número de pontos na prova de Matemática; 
9.4. A relação com o resultado dos candidatos será disponibilizada conforme no subitem 4.2. 
9.5. O candidato portador de deficiência, terá seu nome publicado em lista específica de classificação 
dos portadores de deficiência. 
9.6. O Resultado Final deste Processo Seletivo Simplificado contendo as relações discriminadas nos 
itens 9.4 e 9.5 será disponibilizado conforme subitem 4.2. 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Caberá interposição de recurso fundamentado, no prazo de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia 
subsequente à data de publicação do objeto do recurso, nas seguintes situações: 
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a) de qualquer questão da prova objetiva, a contar da publicação do gabarito; 
b) contra a totalização dos pontos obtidos na Prova Objetiva, desde que se refira a erro de cálculo das 
notas; 
c) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a contar da data 
da divulgação do resultado final das provas; 
d) da Classificação final desde que seja comprovado erro material, a contar da data da divulgação do 
resultado; 
10.2. Os prazos exigidos neste Edital só iniciarão e terminarão em dias úteis, e serão contados da seguinte 
forma: incluir-se-á o dia de início e o dia do final. 
10.3. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
10.4. O recurso deverá ser protocolado diretamente no endereço eletrônico 
www.nemesisconsult.com.br. 
10.5. Não serão aceitos recursos interpostos por qualquer meio que não seja o especificado no item 10.4. 
10.6. O recurso deverá obedecer às seguintes determinações: 
a) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia 
pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos; 
b) ser apresentado de forma única, ou seja, todos os itens que se deseja recorrer deverão constar de um 
único recurso. 
10.7. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no item 10.1. deste 
Edital, devidamente fundamentado. 
10.8. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer 
outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 10.1.  
10.9. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada conforme 
subitem 4.2. 
10.10. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos 
os candidatos presentes na prova, independente de interposição de recurso. 
10.11. Alterado o gabarito oficial pela Comissão do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de 
ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 
10.12. Na ocorrência dos dispostos nos itens 10.10 e 10.11 deste Edital, poderá haver alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida. 
11. HOMOLOGAÇÃO 
11.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pela Prefeitura do 
Município de BADY BASSITT. 
11.2. O ato de homologação do resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de BADY BASSITT, no Diário Oficial do Município de BADY 
BASSITT e nos endereços eletrônicos www.nemesisconsult.com.br. 
12. CONVOCAÇÃO 
12.1. Concluído este Processo Seletivo Simplificado e homologado o resultado final, a concretização do 
ato de convocação dos candidatos aprovados obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo de 
vigência deste Processo Seletivo Simplificado e ao cumprimento das disposições legais pertinentes, 
ocorrendo a convocação dos candidatos mediante publicação no Diário Oficial do Município de BADY 
BASSITT. 
12.1.1. Poderá o Município notificar para apresentar toda documentação solicitada número de candidatos 
superiores às Funções destinadas a fim de viabilizar e agilizar os tramites para contratação e possíveis 
desistências, sempre em sua estrita ordem de colocação, o que não garante ao candidato notificado para 
apresentação antecipada de documentos o direito à Função, sendo apenas convocado novamente caso 
haja desistência de outro candidato com melhor colocação. 
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12.2. Em caso de surgimento de novas Funções durante o prazo de vigência deste Processo Seletivo 
Simplificado, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, poderão ser contratados mais 
candidatos classificados, de acordo com a estrita ordem de classificação. 
13. CONTRATAÇÃO 
13.1. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar a documentação completa citada 
neste edital, ficará automaticamente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação. 
13.2. Para a contratação, o candidato deverá atender aos requisitos dispostos no item 3 deste Edital e 
apresentar obrigatoriamente, os originais e as respectivas fotocópias simples ou cópia autenticada dos 
seguintes documentos:  
a) uma foto 3x4 recente; 
b) documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; 
c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
d) cadastro de pessoa física - CPF 
e) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; 
f) comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, de acordo com o Anexo I deste Edital, 
devidamente reconhecida pelo sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; 
g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; 
i) certidão de casamento, quando for o caso; 
j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; 
k) documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão 
de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a condição de 
dependência; 
l) atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; 
m) atestado de Saúde; 
n) declaração, informando se exerce ou não outro Cargo, emprego ou Função pública no âmbito federal, 
estadual ou municipal; 
o) declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência 
social; 
p) declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou 
entidade da esfera Federal, Estadual ou Municipal; 
13.3. Estará impedido de contratação o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos 
especificados no item 13.2 deste Edital, bem como deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para 
contratação na Função estabelecido no item 3 deste Edital. 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. A responsabilidade por todo o processo será da NEMESIS. 
14.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo Seletivo Simplificado 
contidas nos comunicados, neste Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem 
publicados. 
14.3. O Município de BADY BASSITT e a Nemesis não assumem qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas deste certame. 
14.4. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não possa satisfazer todas 
as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua inscrição e serão anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado nas provas e exames ou contratado, sem prejuízo das 
sanções criminais pertinentes.  
14.5. Os itens deste edital poderão eventualmente sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas 
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correspondentes. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso 
ou errata a ser publicada conforme disposto no subitem 4.2. 
14.6. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação ao 
candidato, valendo, para esse fim, a publicação oficial. 
14.7. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativas a notas de 
candidatos, valendo para quaisquer finalidades as respectivas publicações oficiais. 
14.8. Por razões de ordem técnica e de segurança, a NEMESIS não fornecerá nenhum exemplar ou cópia 
de provas relativas a concursos anteriores para candidatos, autoridades ou instituições de direito público 
ou privado. 
14.9. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 
não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de recursos e/ou de documentos 
após as datas estabelecidas. 
14.10. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de vigência deste 
Processo Seletivo Simplificado, manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura do Município de 
BADY BASSITT por meio de correspondência registrada endereçada à Prefeitura do Município de 
BADY BASSITT - Edital nº 01/2020, localizada na Rua Camilo de Moraes, nº 475 - CEP 15.115-
000 – BADY BASSITT - SP, assumindo a responsabilidade eventual do não recebimento de qualquer 
correspondência a ele encaminhada pela Prefeitura do Município de BADY BASSITT, decorrente de 
insuficiência, equívoco ou alteração dos dados constantes da inscrição. 
14.11. A Prefeitura do Município de BADY BASSITT E A NEMESIS não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste 
Processo Seletivo Simplificado ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto 
neste Edital. 
14.12. A comprovação da tempestividade dos recursos e documentações será feita por protocolo de 
recebimento, atestando exclusivamente a entrega. 
14.13. Não serão considerados os recursos interpostos em desacordo com este Edital. 
14.14. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, 
avisos e convocações, relativos a este Processo Seletivo Simplificado, que vierem a ser publicados pela 
Prefeitura do Município de BADY BASSITT, publicada conforme disposto no subitem 4.2. 
14.15. O candidato convocado para o exercício de sua atividade fica obrigado a participar de todos os 
cursos e treinamentos oferecidos pela Prefeitura Municipal de BADY BASSITT ou por ela indicados, 
sob pena de perder sumariamente o direito à contratação ou se já contratado, será rescindido de pleno 
direito do seu contrato, dando direito à contratante de convocar o próximo candidato da lista de 
classificação. 
14.16. Decorridos 90 (noventa) dias após a homologação e não se caracterizando qualquer óbice, é 
facultada a incineração do material utilizado e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo 
de validade do Processo Seletivo Simplificado, os registros eletrônicos. 
14.17. A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, a 
critério exclusivo da Prefeitura Municipal de BADY BASSITT. 
14.18. Integram este Edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I - Funções, Requisitos, Remuneração e Valor da Taxa de 

Inscrição. 
b) Anexo II - Principais Atribuições das Funções 
c) Anexo III - Detalhamento das Provas Objetivas 
d) Anexo IV - Conteúdos Programáticos 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2020 
 

ANEXO I – QUADRO DE FUNÇÕES  
 
 

Função Vencimento 
(R$) 

Jornada 
Semanal Requisitos 

Valor da 
Taxa de 
inscrição 

Prof. Educação Básica I – PEB I 11,15 h/a 27 h/a 
Curso Superior, Licenciatura de 

graduação plena ou curso normal nível 
médio ou superior. 

R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – ARTES 15,77 h/a 22 h/a Curso superior, licenciatura de graduação 
plena na área especifica R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – CIÊNCIAS 15,77 h/a 22 h/a Curso superior, licenciatura de graduação 
plena na área especifica R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO 
ESPECIAL EM LIBRAS 15,77 h/a 22 h/a 

Curso superior de pedagoga com 
habilitação em educação especial. Curso 

superior, licenciatura de graduação plena 
na área especifica 

I – Formação especifica de nível superior 
ou, II complementação de estudos de pós 

graduação na área de atendimento 
educacional especializado com carga 

horaria superior a 360 horas e curso de 
libras. 

R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO 
FÍSICA 15,77 h/a 22 h/a 

Curso superior, licenciatura de graduação 
plena na área especifica com registro no 

sistema CONFEF/CREFs 
R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – GEOGRAFIA 15,77 h/a 22 h/a Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena na área especifica. R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – HISTÓRIA 15,77 h/a 22 h/a Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena na área especifica. R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – 
INFORMÁTICA 15,77 h/a 22 h/a 

Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena em qualquer área do 

ensino, com habilitação especifica a nível 
técnico em informática ou congênere. 

R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – INGLÊS 15,77 h/a 22 h/a Curso superior, Licenciatura de 
graduação plena na área especifica. R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – LINGUA 
PORTUGUESA 15,77 h/a 22 h/a Curso superior, Licenciatura de 

graduação plena na área especifica. R$ 50,00 

Prof. Educação Básica II – PEB II – 
MATEMÁTICA 15,77 h/a 22 h/a Curso superior, Licenciatura de 

graduação plena na área especifica. R$ 50,00 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2020 
 

ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES  
 

Função Principais Atribuições 
Prof. Educação Básica I – PEB I 
Prof. Educação Básica II – PEB II – ARTES 
Prof. Educação Básica II – PEB II – CIÊNCIAS 
Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL 
EM LIBRAS 
Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
Prof. Educação Básica II – PEB II – GEOGRAFIA 
Prof. Educação Básica II – PEB II – HISTÓRIA 
Prof. Educação Básica II – PEB II – LINGUA PORTUGUESA 
Prof. Educação Básica II – PEB II – MATEMÁTICA 
Prof. Educação Básica II – PEB II – INGLÊS 
Prof. Educação Básica II – PEB II – INFORMÁTICA 

I – Participar do processo de elaboração e 
avaliação da Proposta pedagógica e do Plano 
escolar ou plano de gestão; 
II – Elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo a Proposta Pedagógica da Escola; 
III – Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - Estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de baixo 
rendimento; 
V - Programar atividades de compensação de 
ausências visando suprir as eventuais 
deficiências de aprendizagem dos alunos com 
frequência insuficiente; 
VI - Cumprir os dias letivos, aulas previstas e 
carga horaria de efetivo trabalho escolar, além 
de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, a avaliação e a 
formação profissional continuada; 
VII – Identificar em conjunto com a 
Coordenação pedagógica, casos de alunos que 
apresentem necessidades de atendimento 
diferenciado; 
VIII – Executar e manter atualizados os 
registros relativos as suas atividades: diário de 
classe, fichas descritivas e / ou Levantamento 
de Dados do Rendimento do Aluno, ficha de 
controle de frequência mensal, relatório de 
recuperação e outros; 
IX – Participar das reuniões do Conselho de 
Ano e de Instituições Auxiliares da Escola; 
X - Encaminhar a secretaria da escola as 
sínteses das avaliações bimestrais, o resultado 
final do ano e os dados de apuração de 
assiduidade de sua classe; 
XI - Manter permanente contato com os pais 
ou responsáveis, informando-os orientando-os 
sobre o desenvolvimento do aluno e obtendo 
dados de interesse para o processo de ensino e 
de aprendizagem; 
XII - Buscar, numa perspectiva de formação 
permanente o aprimoramento do seu 
desempenho profissional e ampliação do seu 
conhecimento; 
XIII - Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
Estado De São Paulo 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2020 
 

ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

1. FUNÇÕES: 
 

• Prof. Educação Básica I – PEB I 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – ARTES 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – CIÊNCIAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL EM LIBRAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – GEOGRAFIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – HISTÓRIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – LINGUA PORTUGUESA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – MATEMÁTICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INGLÊS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INFORMÁTICA 

 
QUESTÕES OBJETIVAS 

Matéria Nº de 
Alternativas 

Nº de 
Questões 

Pontuação por 
questão 

Pontuação 
Total 

Língua Portuguesa 04 05 5 25 
Conhecimentos Pedagógicos  04 05 5 25 
Legislação 04 05 5 25 
Conhecimentos Específicos 04 05 5 25 
Subtotal -- 20 -- 100 

 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
Estado De São Paulo 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2020 
 

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

NÍVEL SUPERIOR: 
 
FUNÇÕES: 

 
• Prof. Educação Básica I – PEB I 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – ARTES 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – CIÊNCIAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL EM LIBRAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – GEOGRAFIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – HISTÓRIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – LINGUA PORTUGUESA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – MATEMÁTICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INGLÊS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INFORMÁTICA 

 
 

Língua Portuguesa – Nível Superior 
ORTOGRAFIA; ACENTUAÇÃO; DIVISÃO SILÁBICA; ESTRUTURA E FORMAÇÃO DAS 
PALAVRAS: DERIVAÇÃO E COMPOSIÇÃO - PREFIXOS E SUFIXOS – RADICAIS GREGOS E 
LATINOS; CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS E SUBSTANTIVOS (TODAS AS DEZ- ÊNFASE 
EM CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS, VERBOS REGULARES, IRREGULARES, DEFECTIVOS, 
ANÔMALOS E ABUNDANTES- (TEMPOS E MODOS VERBAIS). SUBSTANTIVOS: 
CLASSIFICAÇÃO; FLEXÃO EM GÊNERO, NÚMERO E GRAU ( ÊNFASE EM SUBSTANTIVOS 
EPICENOS, SOBRECOMUNS, COMUNS DE DOIS GÊNEROS E DE GÊNERO VACILANTE); 
SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS: SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS; PARÔNIMOS, HOMÔNIMOS; 
PROCESSO DE COORDENAÇÃO E SUBORDINAÇÃO DAS ORAÇÕES; EQUIVALÊNCIA E 
TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS; REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL; 
CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL; PONTUAÇÃO: CRASE; COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO; COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAL; PARAGRAFAÇÃO; 
INFORMAÇÕES LITERAIS E INTERFERÊNCIAS; PONTO DE VISTA DO AUTOR. VARIAÇÃO 
LINGUÍSTICA. 

 
 

 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 
FUNÇÕES: 

 



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de dezembro de 2020
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• Prof. Educação Básica I – PEB I 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – ARTES 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – CIÊNCIAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL EM LIBRAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – GEOGRAFIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – HISTÓRIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – LINGUA PORTUGUESA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – MATEMÁTICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INGLÊS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INFORMÁTICA 

 
BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e Ensinar na Educação Infantil. 
Artmed, 1999. 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília: 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: [http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/]. 
Acesso em: 29 out. 2019. 
 
DOLZ, Joaquim; GAGNON, Roxane; DECÂNDIO, Fabrício de. Produção Escrita e Dificuldades de 
Aprendizagem. 1ª ed. Campinas: Mercado de Letras, 2010. 
 
GUENTHER, Zenita Cunha. Desenvolver capacidades e talentos: um conceito de inclusão. 1ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? 2ª ed. São Paulo: 
Moderna,2006. (Coleção Cotidiano Escolar) 
 
MORETTO, Vasco Pedro. Prova: Um Momento Privilegiado de Estudo, Não um Acerto de Contas. 
9ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz e 
Terra, 2008. 
 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 
 
WEISZ, Telma .O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. 2ª ed. Ática, 2000. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

FUNÇÕES: 
 

• Prof. Educação Básica I – PEB I 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – ARTES 
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• Prof. Educação Básica II – PEB II – CIÊNCIAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL EM LIBRAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – GEOGRAFIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – HISTÓRIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – LINGUA PORTUGUESA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – MATEMÁTICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INGLÊS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INFORMÁTICA 

 
 

A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de nove anos. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4034&Itemid 
 
Ensino Fundamental de Nove Anos - Ministério da Educação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf 
 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linksCursosMateriais.html?categoria=23 
 
Expectativas de aprendizagem de língua portuguesa. Disponível em: 
http://www.demandanet.com/smerp2010/portal_doc/314.PDF 
 
Orientações didáticas fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa. 
Disponível em: http://www.demandanet.com/smerp2010/portal_doc/315.PDF 
 
Constituição da Republica Federativa do Brasil Artigo 205 ao 214. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
 
Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf 
 
Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
 
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - Mec 2008. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
 
Resolução n.º 4, de 2 de outubro de 2009 CNE/CEB – Institui Diretrizes operacionais para atendimento 
Educacional especializado na Educação Básica, modalidade especial. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf 
 
Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2009 CNE/CEB - Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2298&Itemid 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
Estado De São Paulo 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

FUNÇÕES: 
 

• Prof. Educação Básica I – PEB I 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – ARTES 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – CIÊNCIAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL EM LIBRAS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – GEOGRAFIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – HISTÓRIA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – LINGUA PORTUGUESA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – MATEMÁTICA 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INGLÊS 
• Prof. Educação Básica II – PEB II – INFORMÁTICA 

 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (ART. 205 - 214), LEI DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LEI Nº 9.394/96; ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE - LEI 8069/90; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2010 
QUE FIXA AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA; 
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CNE/CEB 07/2010 QUE FICA AS FIXA DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 (NOVE) ANOS. 
 

Secretaria Municipal de Saúde 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 15 de dezembro  de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 58/2020   
Delibera: 

Elege para Presidente do Conselho Municipal de Saúde no Biênio 2020-2022, Antonio 
Fernando de Araujo, representante do segmento de Trabalhadores da Saúde, como consta 
em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 59/2020   
 

Delibera: 
Elege para Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde no Biênio 2020-2022, Neuza 
Maria Fiuza de Lima, representante do segmento de Usuários, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 60/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Permanente de Atenção Básica, como consta em ata, 
sendo: 

 Denise Maria Ferreira (representante dos usuários); 
 André Luis Valim Vieira (representante dos usuários); 
 Ana Cristina Viana da Silva (representante dos trabalhadores); 
 Gisele Gasques Molina (representante do gestor). 

 
DELIBERAÇÃO nº 61/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Permanente de Média e Alta Complexidade, como consta 
em ata, sendo: 

 Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); 
 Rodolfo Walter da Silva Garcia (representante dos usuários); 
 Elaine Boreli Gianini de Faria (representante dos trabalhadores); 
 Diene Longui Trajano (representante do gestor). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 62/2020   
Delibera: 

Aprova a composição da Comissão Permanente de Urgência e Emergência, como consta em 
ata, sendo: 

 Benival da Silva Lopes (representante dos usuários); 
 Bráz Ramos Martins (representante dos usuários); 
 Elaine Boreli Gianini (representante dos trabalhadores); 
 Ligia Cavassani (representante do gestor). 

 
 

DELIBERAÇÃO nº 63/2020   
Delibera: 
 

Aprova a composição da Comissão Permanente de Finanças, como consta em ata, sendo: 
 André Luis Valim Vieira (representante dos usuários); 
 Fábio Crispim Cunha (representante dos usuários); 
 Edenilson Euzébio (representante dos trabalhadores); 
 Ederval José de Souza (representante do gestor). 

 
 
DELIBERAÇÃO nº 64/2020   

Delibera: 
 

Aprova a composição da Comissão Permanente de Ética e Conduta, como consta em ata, 
sendo: 

 Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); 
 Rodolfo Walter da Silva Garcia (representante dos usuários); 
 Ivadir de Souza (representante dos trabalhadores); 
 Ederval José de Souza (representante do gestor). 

 
 
DELIBERAÇÃO nº 65/2020   

Delibera: 
 

Aprova a composição da Comissão Intersetorial de Atenção à Pessoa com Deficiência, como 
consta em ata, sendo: 

 Octavio de Paula Marques Junior (representante dos usuários); 
 Ana Paula Lopes dos Santos (representante dos usuários); 
 Ivadir de Souza (representante dos trabalhadores); 
 Ana Carolina Boldrin Cardoso (representante do gestor). 

 
 
 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 66/2020   
Delibera: 

Aprova a composição da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, como consta em 
ata, sendo: 

 Ilson Aparecido Martins (representante dos usuários); 
 André Luis Valim Vieira (representante dos usuários); 
 Ivadir de Souza (representante dos trabalhadores); 
 Ana Carolina Boldrin Cardoso (representante do gestor). 

 
 
DELIBERAÇÃO nº 67/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Intersetorial de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids 
e Hepatites Virais, como consta em ata, sendo: 

 Roberto Luis Neves (representante dos usuários); 
 Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); 
 Gisele Baptista Mantovani (representante dos trabalhadores); 
 Diene Longui Trajano (representante do gestor). 

 
DELIBERAÇÃO nº 68/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, como consta em ata, sendo: 

 Roberto Luis Neves (representante dos usuários); 
 Ana Paula Lopes dos Santos (representante dos usuários); 
 José Robson Samara Rodrigues de Almeida Jr (representante dos trabalhadores); 
 Gisele Gasques Molina (representante do gestor). 

 
DELIBERAÇÃO nº 69/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, como consta em ata, 
sendo: 

  André Luis Valim Vieira (representante dos usuários); 
 Rodolfo Walter da Silva Garcia (representante dos usuários); 
 José Elias de Souza (representante dos trabalhadores); 
 Ligia Cavassani (representante do gestor). 

 
DELIBERAÇÃO nº 70/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, como consta em ata, sendo: 

  Denise Maria Ferreira (representante dos usuários); 
 Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); 
 José Elias de Souza (representante dos trabalhadores); 
 Gisele Gasques Molina (representante do gestor). 

 

 

 
DELIBERAÇÃO nº 71/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão de Organização da XII Conferência Municipal de Saúde, 
como consta em ata, sendo: 

 
  Fábio Crispim Cunha (representante dos usuários); 
  Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); 
 José Robson Samara Rodrigues de Almeida Jr (representante dos trabalhadores); 
 Gisele Gasques Molina (representante do gestor). 

 
DELIBERAÇÃO nº 72/2020   

Delibera: 
Elege o conselheiro Valdir Nonato, como representante dos usuários,  para compor o 
Conselho Consultivo do Semae, como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 73/2020   

Delibera: 
Aprova a prorrogação do contrato PRE 0001/20 com o Centro de Litrotripsia pelo prazo de 3 
(três) meses, como consta em ata; 

 

DELIBERAÇÃO nº 74/2020   
Delibera: 

Define que as  reuniões ordinárias do CMS para o Biênio 2020-2022, serão realizadas as 
segundas terças feiras de cada  mês, como consta em ata. 

 

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

 
São José do Rio Preto,  16  de dezembro  de 2020.  

 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 681 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 12/12/2020 

 
 

 
 Eleito o conselheiro José Carlos Afonso Cuginotti para presidir a reunião até que seja eleito o 

novo presidente; 

 Eleito o conselheiro Antonio Fernando de Araujo como Presidente do CMS para o Biênio 

2020-2022;  

 Eleita a conselheira Neuza Maria Fiuza de Lima como Vice-Presidente do CMS para o Biênio 

2020-2022; 

 Definiu que as  reuniões ordinárias do CMS para o Biênio 2020-2022, serão realizadas as 

segundas terças feiras do mês à partir de 2021; 

 Apresentada a finalidade das Comissões do Conselho; 

 Eleitos os conselheiros Denise Maria Ferreira (representante dos usuários); André Luis Valim 

Vieira (representante dos usuários); Ana Cristina Viana da Silva (representante dos 

trabalhadores) e Gisele Gasques Molina (representante do gestor) para compor a Comissão 

Permanente de Atenção Básica; 

 Eleitos os conselheiros Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); Rodolfo 

Walter da Silva Garcia (representante dos usuários); Elaine Boreli Gianini de Faria 

(representante dos trabalhadores) e Diene Longui Trajano (representante do gestor) para 

compor a Comissão Permanente de Média e Alta Complexidade; 

 Eleitos os conselheiros Benival da Silva Lopes (representante dos usuários); Bráz Ramos 

Martins (representante dos usuários); Elaine Boreli Gianini de Faria (representante dos 

trabalhadores) e Ligia Cavassani (representante do gestor) para compor a Comissão 

Permanente de Urgência e Emergência; 

 Eleitos os conselheiros André Luis Valim Vieira (representante dos usuários); Fábio Crispim 

Cunha (representante dos usuários); Edenilson Euzébio (representante dos trabalhadores) e 

Ederval José de Souza (representante do gestor) para compor a Comissão Permanente de 

Finanças; 
 

 

 Eleitos os conselheiros Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); Rodolfo 

Walter da Silva Garcia (representante dos usuários); Ivadir de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Ederval José de Souza (representante do gestor) para compor a Comissão 

Permanente de Ética e Conduta; 

 Eleitos os conselheiros Octavio de Paula Marques Junior (representante dos usuários); Ana 

Paula Lopes dos Santos (representante dos usuários); Ivadir de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Ana Carolina Boldrin Cardoso (representante dos prestadores) para compor 

a Comissão Intersetorial de Atenção à Pessoa com Deficiência; 

 Eleitos os conselheiros Ilson Aparecido Martins (representante dos usuários); André Luis 

Valim Vieira (representante dos usuários); Ivadir de Souza (representante dos trabalhadores) 

e Ana Carolina Boldrin Cardoso (representante do gestor) para compor a Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Neuza Maria Fiuza 

de Lima (representante dos usuários); Gisele Baptista Mantovani (representante dos 

trabalhadores) e Diene Longui Trajano (representante do gestor) para compor a Comissão 

Intersetorial de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Ana Paula Lopes 

dos Santos (representante dos usuários); José Robson Samara Rodrigues de Almeida Jr 

(representante dos trabalhadores) e Gisele Gasques Molina (representante do gestor) para 

compor a Comissão Intersetorial de Saúde Mental; 

 Eleitos os conselheiros André Luis Valim Vieira (representante dos usuários); Rodolfo Walter 

da Silva Garcia (representante dos usuários); José Elias de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Ligia Cavassani (representante do gestor) para compor a Comissão 

Intersetorial de Recursos Humanos; 

 Eleitos os conselheiros Denise Maria Ferreira (representante dos usuários); Neuza Maria 

Fiuza de Lima (representante dos usuários); José Elias de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Gisele Gasques Molina (representante do gestor) para compor a Comissão 

Intersetorial de Saúde Bucal. 

 Eleitos os conselheiros Fábio Crispim Cunha (representante dos usuários); José Robson 

Samara Rodrigues de Almeida Jr (representante dos trabalhadores) e Gisele Gasques Molina 

(representante do gestor) para compor a Comissão de Organização da XII Conferência 

Municipal de Saúde; 

 

 

 Eleito Valdir Nonato para compor o Conselho Consultivo do Semae; 

 Aprovou a prorrogação do contrato PRE 0001/20 com o Centro de Litrotripsia pelo prazo de 
3 (três) meses; 
 

 

  

 
 
 

São José do Rio Preto, 16 de dezembro de 2020.  
 
 
 

 
 
 

 
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 15 de dezembro  de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 58/2020   
Delibera: 

Elege para Presidente do Conselho Municipal de Saúde no Biênio 2020-2022, Antonio 
Fernando de Araujo, representante do segmento de Trabalhadores da Saúde, como consta 
em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 59/2020   
 

Delibera: 
Elege para Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde no Biênio 2020-2022, Neuza 
Maria Fiuza de Lima, representante do segmento de Usuários, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 60/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Permanente de Atenção Básica, como consta em ata, 
sendo: 

 Denise Maria Ferreira (representante dos usuários); 
 André Luis Valim Vieira (representante dos usuários); 
 Ana Cristina Viana da Silva (representante dos trabalhadores); 
 Gisele Gasques Molina (representante do gestor). 

 
DELIBERAÇÃO nº 61/2020   

Delibera: 
Aprova a composição da Comissão Permanente de Média e Alta Complexidade, como consta 
em ata, sendo: 

 Neuza Maria Fiuza de Lima (representante dos usuários); 
 Rodolfo Walter da Silva Garcia (representante dos usuários); 
 Elaine Boreli Gianini de Faria (representante dos trabalhadores); 
 Diene Longui Trajano (representante do gestor). 

 
 
 
 
 
 

 


