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Compra de medicamentos para 330 
pacientes custa R$ 7,5 mi à prefeitura

ORDEM JUDICIAL

Divulgação A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto desembolsou quase R$ 8 
milhões para o cumprimento de 
decisões judiciais que obrigam 
o município a fornecer medica-
mentos que não constam na 
Relação Municipal de Medica-
mentos (REMUME). Ao todo, 
330 pacientes receberam me-
dicamentos por ordem judicial, 
enquanto que 149.444 rece-
beram nas Unidades de Saúde. 
O cumprimento das ordens 
judiciais corresponde por 43% 
dos gastos da secretaria com 
remédios entre os meses de 
setembro, outubro, novembro 
e dezembro de 2020. Pág.A3

Olímpia avisa que 
vai multar em

R$ 290 quem for 
flagrado em festa

Pessoas flagradas em fes-
tas clandestinas em Olímpia a 
partir de agora serão multadas 
em 10 UFESP (R$ 290,00) e 
os organizadores e proprie-
tários em 100 UFESP (R$ 
2.909,00). Além disso, as 
autuações por descumprimen-
to serão encaminhadas para 
providências do Ministério 
Público.   Pág.A5

Os 20 novos leitos de su-
porte respiratórios abertos na 
UPA Santo Antônio para atender 
casos de Covid começaram a 
receber pacientes ainda na ma-
drigada de ontem e pela manhã 
já estavam lotados.   Pág.A5

Triunfo anuncia duplicação junto 
com reajuste de 48% nos pedágios

BR 153
Divulgação

TJ derruba 
lei que prevê 
auxílio para 

vans escolares
O Tribunal de Justiça sus-

pendeu a Lei municipal de 
autoria do vereador Anderson 
Branco (PL) que garantia a 
concessão de auxilio emer-
gencial aos permissionários do 
serviço de transporte escolar 
público e privado do município. 
Em sua decisão o desembar-
gador Claudio Antônio Soares 
Levada afirma que a iniciativa 
do vereador teria extrapolado 
suas competências.    Pág.A3
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Garra da equipe 
motiva secretário 

ficar na pasta 
da Saúde

Acirp terá aplicativos e 
festival gastronômico 
para driblar lockdown
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Área Azul terá dez 
minutos de tolerância

Cai 13,4% número de 
passageiros nos ônibus

Pág. A2
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Novos leitos 
para Covid ficam 

lotados em 
menos de 24h

A dona de casa Gislaine 
Graciela Menezes Bonfim deu a 
luz nesta quarta-feira a sua filha 
Ana Luísa. O parto aconteceu 
depois de ela ser diagnosticada 
com Covid-19  durante a gravi-
dez e vencer a doença.    Pág.A5

Mãe recuperada 
do coronavírus 

tem bebê 
saudável

VIOLÊNCIA
Mulher está in-
ternada na Santa 
Casa após marido 
jogar óleo quen-
te nela durante 
briga de casal.
Acusado foi preso 
Pág.A4

Gislaine e a filha, recém nascida

DOSES
 Rio Preto rece-
beu ontem no-

vas doses da
Coronavac e 

retoma hoje a 
vacinação de 

idosos no Recin-
to. Pág.A5
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Triunfo anuncia duplicação da BR junto 
com alta de 48% na tarifa dos pedágios

A Concessionária Triunfo 
Transbrasiliana, responsável 
pelo trecho da BR-153 que 
passa por Rio Preto, anunciou 
um aumento nos pedágios da 
região, no caso, Onda Verde e 
José Bonifácio. Os preços vão 
de R$5,20 para R$7,70, o 
que representa um aumento 
de 48%. Os novos valores 
começam a valer a partir de 
sábado (6).

Além disso, a Transbrasilia-
na também comunicou sobre 
o início das obras de duplica-
ção da BR-153, classificada 
como obra de infraestrutura 
prioritária, já que é um anseio 
antigo de toda a sociedade por 
proporcionar mais segurança e 
conforto aos usuários.

Não foi especificada uma 
data para este início, no entan-

to a Concessionária informou 
que os primeiros trechos são 
os que ligam Icém à Rio Preto 
e Promissão à Getulina.

Os projetos foram aprovados 
pela ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestre) e vão 
contar com duplicação de mais 
de 50km, quatro pontes, uma 
passarela, três acessos em ní-
vel, seis acessos em desnível, 
quatro retornos em desnível, 
três passagens de fauna e duas 
ampliações de obras de arte 
especiais já existentes. Este é 
o projeto do trecho um, que liga 
Icém à Rio Preto.

Para o trecho que liga Pro-
missão à Getulina, serão quatro 
acessos em desnível, duplica-
ção de mais de 30km, uma 
passarela, um acesso em nível, 
um retorno em desnível, duas 
adequações para pista dupla da 
obra de arte existente e mais 
seis passagens de fauna.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

JUSTIÇA LIBEROU

Concessionária anuncia liberação da duplicação da BR 
até Icém junto com reajuste dos pedágios

Arquivo DHOJE

FASE VERMELHA

MAIS TEMPO LOCK DOWN

Acirp promete aplicativos e cria festival 
gastronômico para driblar lockdown

A diretoria da Acirp (As-
sociação Comercial de Rio 
Preto) pretende impulsionar a 
utilização de seus aplicativos 
para auxiliar os comerciantes 
da cidade durante a fase mais 
dura de restrição impostas 
para conter o avanço da co-
vid-19.

Durante entrevista para 
a CBN Grandes Lagos o pre-
sidente da entidade, Kelvin 
Kaiser afirmou que serão re-
tomados os seis aplicativos 
de vendas virtuais, inclusive 
contando com parceria com o 
Magazine Luiza, considerado 
um dos mais importantes ca-
nais de marketplace no Brasil 
com cerca de 35 milhões de 
acessos únicos por mês e 220 
mil produtos em seu portfólio.

“Isso não vai ser só para 
o associado Acirp, isso vai 

ser liberado pro comércio 
em geral, são seis aplicativos 
pra todo tipo de comércio, já 
estão prontos os empresários 
simplesmente precisam se ca-
dastrar, a Acirp ajuda ele inserir 
suas vendas no aplicativo e ele 
passa a atender o Brasil intei-
ro, inclusive com parceria com 
o Magazine Luiza”, afirmou o 
empresário.

Outra novidade será a re-
alização de Festival Gastronô-
mico de Alimentos, Cervejas 
e Bebidas Artesanais Delivery, 
que pretende reunir diversos 
estabelecimentos do setor du-
rante os dias de fase vermelha 
do Plano São Paulo.  “Vamos 
reunir diversos estabelecimen-
tos dos setor nesse período 
de 15 dias, contando com os 
principais restaurantes de Rio 
Preto e as principais entidades 
que representam o setor”, 
destacou.

O presidente relatou ainda 
que os diretores irão utilizar 
os da entidade para aproximar 
os empresários dos clientes. 
“Vamos utilizar os aplicativos 
da Acirp para unir demanda e 
oferta, tem muita gente que-
rendo contratar alguma coisa 
e tem muita gente querendo 
comprar alguma coisa e não 
sabe aonde ir”, afirmou.

Outro objetivo da entidade 
é aproximar os empresários 
com entidades públicas. “Que-
remos promover um painel 
de vendas pras empresas de 
Rio Preto com as prefeituras 
do Brasil inteiro. As vendas 
para as prefeituras não param 
durante esse período e existe 
uma oportunidade imensa 
que as empresas de Rio Preto 
podem aproveitar, isso já era 
um trabalho da Acirp de capa-
citação deles, mas a gente vai 
acelerar isso”, concluiu.

Thiago PASSOS 

Emurb amplia para dez minutos 
tolerância para a Área Azul

A Emurb (Empresa Muni-
cipal de Urbanismo) informou 
no final da tarde desta quinta-
-feira (4) que vai aumentar de 
5 para 10 minutos o tempo 
de tolerância da Área Azul. 
A decisão passará a valer a 
partir de segunda-feira (8). 
De acordo com a nota, a 
medida só será implantada 
a partir desta data, porque a 
Empro precisa fazer as ade-
quações no sistema E-Digital 
permitindo a ampliação da 
tolerância.

O objetivo é permitir que o 
consumidor retire os produtos 
comprados nos estabeleci-
mentos essenciais, já que 
na região central e no bairro 
Redentora existem muitas 
farmácias, óticas, supermer-
cados, escritórios, clínicas e 
o Mercado Municipal.

Para utilizar esse tempo 
de tolerância, os motoristas 
devem deixar o pisca-alerta 

ligado, explica a nota.
No primeiro dia de lock-

down, que foi quarta-feira 
(03), a Emurb registrou uma 
queda de 30% nos tickets 
vendidos para a zona azul. 
Os tickets são obrigatórios no 
centro e no bairro Redentora.

A Acirp se reúne na noite 
desta quinta-feira (4) para 
discutir a viabilidade de algu-
mas deliberações e propô-las 
à Prefeitura para que sejam 
iniciadas a partir de sábado 

(6). Uma das propostas é 
para que haja liberação par-
cial do trânsito no calçadão 
somente durante o período 
de fase vermelha.

“O objetivo é ajudar os 
comerciantes nos deliverys, 
para que ele não tenha que 
atravessar o calçadão inteiro 
a pé para poder entregar em 
domicílio uma compra que foi 
realizada pelo seu cliente”, 
explica Kelvin Kaiser, presi-
dente da Acirp.

Andressa ZAFALON

Transporte público registra queda 
de 13,4% de passageiros

Em relação ao transporte 
público, a Secretaria de Trânsi-
to também registrou queda de 
13,42% no total de passagei-
ros desta quarta-feira (03) em 
comparação com terça-feira 
(02), quando ainda não estava 
decretada a fase vermelha. Na 
terça foram registrados 60.946 
usuários, enquanto na quarta 
foram 52.765.

De acordo com informações 
da assessoria da Secretaria de 
Trânsito, até domingo (07), não 
haverá nenhuma mudança nos 
horários dos ônibus, até porque 
os horários mais tardios são 
justamente destinados para o 
público que está voltando do 
trabalho.

A partir de segunda-feira 
(08) uma nova avaliação do 
número de passageiros será 
feita e, se tiver uma redução 
muito drástica em alguma 
linha, poderá ocorrer um corte 
ou outro nos horários em que 

forem registrados grande que-
da. Nos últimos 15 dias, 235 
ônibus extras em horários de 
pico em dias úteis foram inclu-
ídos no sistema.

A Secretaria de Trânsito 
enviou uma nota explicando 
que as empresas do consórcio 
Riopretrans estão realizando, 
duas vezes por dia e em cada 
veículo, a pulverização preven-
tiva que, segundo o fabricante 

do produto, tem duração de até 
seis horas.

Além disso, de acordo com 
a nota, oito dispensers com 
álcool gel são mantidos abas-
tecidos no Terminal, os banhei-
ros contam com detergente e 
papel descartável para higieni-
zação das mãos e totens que 
orientam os passageiros para a 
importância do distanciamento 
nas filas e o uso de máscaras.

Andressa ZAFALON

Arquivo DHOJE

Presidente da Acirp, Kelvin Kaiser; entidade promete aplicativos e festival

Andressa ZAFALON

Emurb anunciou que tolerância da Área Azul será de 10 
minutos a partir de segunda

Arquivo DHOJE

Segundo Secretaria, número de passageiros de terça 
para quarta-feira caiu 13,4%
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Prefeitura investe R$ 8 mi 
na compra de remédios para 
atender 330 ordens judiciais

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto desembolsou 
quase R$ 8 milhões para o 
cumprimento de decisões 
judiciais que obrigam o mu-
nicípio a fornecer medica-
mentos que não constam 
na Relação Municipal de 
Medicamentos (REMUME) 
fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

De acordo com dados 
disponibilizados pela pas-
ta, no 3º Quadrimestre de 
2020, os gastos com medi-
camentos para cumprimento 
de decisões judiciais tota-
lizaram R$3.251.094,05 
enquanto que os medica-
mentos distribuídos nas uni-
dades básicas de saúde to-
talizaram R$ 4.258.402,29.

Os medicamentos entre-
gues através de decisões 
judiciais corresponderam 
por 43% dos gastos com 
medicamentos da secretaria 
entre os meses de setem-
bro, outubro, novembro e 
dezembro.

Mesmo com os valores 
praticamente equivalentes, 
a quantidade de pacientes 
atendidos por decisões ju-

diciais representa 0,22% de 
todos os medicamentos dis-
pensados na rede municipal.

Ao todo, 330 pacientes 
receberam medicamentos 
por ordem judicial, enquanto 
que 149.444 pacientes rece-
beram os medicamentos nas 
Unidades de Saúde.

No quadrimestre anterior, 
correspondente aos me-

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

CATANDUVA

Prefeitura verifica emissão 
de poluentes da frota

A Prefeitura de Catanduva, 
por meio Secretaria de Meio 
Ambiente e Agricultura, exe-
cuta o acompanhamento e 
controle dos níveis de emissão 
de fumaça que são liberados 
pelos veículos que compõem a 
frota municipal e de empresas 
terceirizadas. 

O trabalho atende a uma 
das Diretivas de Qualidade 
do Ar, do Programa Município 
Verde Azul.

O Teste Despoluidor - Ava-
liação Veicular Ambiental co-
meçou na última terça-feira, 
dia 2, e tem a parceria da 
Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Serviço So-
cial do Transporte e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SEST SENAT) 
e Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São 
José do Rio Preto e região 
(SETCARP). 

A avaliação é feita gratuita-
mente em ônibus, vans e ca-
minhões movidos a diesel nas 
dependências da Secretaria de 
Meio Ambiente. 

O técnico Diego Ferreira 
Thomazzio, que executa os tra-
balhos conta com equipamen-
tos distintos como opacímetro, 
tacômetro, computador portátil 
e software personalizado. “Tudo 
isso para realizar as avaliações 
veiculares, com base na Reso-
lução CONAMA nº 418/2009 e 
na Instrução Normativa IBAMA 
nº 6/2010”, destaca.

Após os testes, a Prefeitura 
de Catanduva receberá os re-
sultados que serão utilizados 
para a melhoria da frota.

Da REDAÇÃO

TJ atende Adin e suspende pagamento de 
auxilio municipal para transporte escolar

O Tribunal de Justiça aten-
deu pedido do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e suspendeu nes-
ta quinta-feira a Lei municipal 
de autoria do vereador Ander-
son Branco (PL) que garantia 
a concessão de auxilio emer-
gencial aos permissionários do 
serviço de transporte escola 
público e privado do município.

Em sua decisão o desem-
bargador Claudio Antônio Soa-
res Levada afirma que a iniciati-
va do vereador teria extrapolado 
suas competências, aparen-
tando constituir ato de gestão, 
que é competência exclusiva 
do prefeito.

“Efetivamente, trata-se de 
determinação ao Chefe do 
Poder Executivo em matéria 
que aparenta constituir ato de 
gestão, privativo do autor da 

demanda, o que caracteriza o 
fumus boni iuris; quanto ao pe-
rigo na demora, está na evidente 
onerosidade imediata ao erário, 
tudo a legitimar e justificar a 
liminar pleiteada, que se conce-
de, suspendendo os efeitos da 

reador Anderson Branco, desta 
vez garantindo concessão de 
auxilio emergencial aos empre-
endedores.

O vereador Anderson Branco 
lamentou a decisão do Tribunal 
de Justiça, e lembrou que os 
trabalhadores foram obrigados 
a continuarem pagando as taxas 
mesmo sem atuarem no ano 
passado. “Lamentável noticia, 
infelizmente foi um dos setores 
econômicos que ficaram mais 
tempo sem trabalhar, muitos 
trabalhadores atuam com seus 
companheiros, então a família 
toda ficou sem renda”, desta-
cou.

Branco cobrou ações efetivas 
para garantir a sobrevivência 
dos trabalhadores. ”Eu lamen-
to a falta de sensibilidade do 
Tribunal que nesse momento 
deveria obrigar o estado e os 
municípios a ficarem próximos 
da população”, concluiu

Thiago PASSOS 

Lei Municipal nº 13.712/2021 
até final julgamento desta 
ação”, diz trecho da decisão do 
magistrado.

Na última sessão os vere-
adores aprovaram legislação 
semelhante de autoria do ve-

Divulgação

INCONSTITUCIONAL

RIO PRETO 

Câmara havia derrubado veto do prefeito e promulgado 
a lei, agora suspensa pelo TJ

ses de maio, junho, julho 
e agosto os medicamentos 
entregues por ordem judicial 
corresponderam por 41% dos 
gastos da pasta, totalizando 
R$ 2.986.780,42, enquanto 
que as despesas para dis-
tribuição de medicamentos 
nas UBS totalizaram R$ 
4.192.095,41.

Entre janeiro e abril de 

Prefeitura investe R$ 8 mi na compra de remédios para atender ordens judiciais

2020, as despesas para o 
custeio de medicamentos 
fornecidos através de deci-
sões judiciais corresponde-
ram a 35% das despesas 
com medicamentos, tota-
lizando R$ 1.657.126,51, 
enquanto que as despesas 
dos medicamentos entre-
gues nas UBS foram de R$ 
3.033.336,96.

Divulgação

Semanas decisivas
O secretário Aldenis Borim (foto) vem demonstrando energia 

e firmeza no combate a pandemia do coronavírus. Ele tem dito 
que ainda está frente à Secretaria da Saúde por dois motivos: 
em primeiro lugar pelo prefeito Edinho Araújo (MDB), a quem 
respeita e admira e, segundo, pela equipe que fechou com ele 
e tem demonstrado uma garra incomum, sem preocupação de 
dia e nem de horário, no combate ao vírus. Na sua avaliação, 
as próximas duas semanas serão decisivas, por isso, conclama 
aos moradores de Rio Preto e da região de forma rígida: “Fiquem 
em casa, não provoquem aglomerações, lave as mãos, usem 
álcool gel… cuidem-se!”

Suspensas 
Os dirigentes partidários 

estão com dificuldades para 
fazer tratativas com o objetivo 
de expandir a área de atuação 
de suas siglas na região. É o 
caso do presidente do DC, 
Adilson Feliciano, que pre-
tende montar comissões pro-
visórias em 109 municípios, 
porém, como está tudo parado 
por causa da covid-19, as 
reuniões com dirigentes mu-
nicipais foram suspensas. “É 
um trabalho de formiguinha e 
tem que ser presencial”, frisa. 

Luta de todos
Fazendo uma análise do elevado casos de infecção por co-

vid-19, o presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes (Patriota, 
foto), disse que a situação na cidade é extremamente crítica. O 
número de casos continua crescente, 396 casos de infectados 
em 24h. “O número de infectados vai proporcionar um aumento 
de internações nos próximos dias ou semanas”, prevê. Diante do 
quadro tenebroso, o patriota diz esperar que as medidas restri-
tivas, impostas pelo governo do Estado, comecem a cair a partir 
da próxima semana. “Todos devem se preocupar e procurar fazer 
a sua parte nesta luta que é de todos”, concluiu.

Isolamento 
Alguns leitores, como não 

poderia ser diferente, sempre 
perguntam do ex-prefeito 
Valdomiro Lopes (PSB). A 
informação mais recente é de 
que ele se encontra na sua 
casa, em Rio Preto. Como já 
contraiu covid-19, inclusive, 
ficou internado no Albert 
Einstein, no ano passado, o 
ex-prefeito, como vítima da 
doença e também por ser 
médico, sabe que a melhor 
forma de não contrair a doen-
ça é o distanciamento social. 

Foco 
O foco do cacique regional 

do DC, Adilson Feliciano, é o 
processo eleitoral, em 2022. 
Com a chancela do presiden-
te nacional do partido, José 
Maria Eymael, Feliciano está 
atuando para formar uma 
dupla competitiva, na região, 
a fim de disputar cadeiras na 
Assembleia e na Câmara Fe-
deral. Eymael quer reforçar a 
base do partido no Congresso 
para escapar da cláusula de 
barreira, que visa extinguir 
siglas nanicas.   

Enricar
O eleitor carioca tem ten-

tado mudar o rumo da política 
fluminense, só que tudo cons-
pira contra. Wilson Witzel foi 
eleito governador prometendo 
acabar com a corrupção, po-
rém, na primeira oportunidade 
colocou a mão grande no 
dinheiro público. Afastado, 
assume o vice Cláudio Castro 
(PSC), que agora é acusado de 
pegar R$ 100 mil de propina. 
No Rio, o sujeito entra na po-
lítica para enricar. Exemplo é 
que não falta! 

Futuro 
O candidato a prefeito 

derrotado nas urnas Rogério 
Vinicuis diz que em breve vai 
se desfiliar do DC. Disse que 
recebeu convites de siglas, 
mas ainda não decidiu qual 
será o seu futuro político. 
“Eu estou avaliando qual a 
melhor opção”, diz, acrescen-
tando que não tem pretensão 
em disputar as eleições, em 
2022. A relação de amizade 
entre Rogério e Feliciano, 
estremecida na campanha, di-
ficilmente será restabelecida. 

Sem reajuste
Os proprietários de imó-

veis não vão aderir de forma 
alguma proposta do deputado 
federal Alexandre Frora (PS-
DB-SP), que impede reajustes 
de contratos de aluguéis, 
em qualquer modalidade, 
residencial, comercial e não 
residencial, até dezembro de 
2022. O texto, que tramita na 
Câmara Federal, estabelece 
ainda que a retomada dos re-
ajustes desconsiderará o acú-
mulo observado nos índices 
de correção dos contratos.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

ficilmente será restabelecida. de correção dos contratos.

Catanduva testa 
emissão de poluentes 
da frota da prefeitura

Divulgação
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Pedreiro é acusado de jogar óleo 
quente na mulher durante briga

Um pedreiro de 49 anos, 
morador no Nova Esperança, 
em Rio Preto, foi preso em 
flagrante por policiais militares, 
na noite desta quarta-feira, 
por jogar óleo quente na com-
panheira, uma dona de casa, 
39 anos, após uma discussão 
entre o casal.

De acordo com a Polícia 
Militar, quando a viatura chegou 
na residência encontrou a mu-
lher com lesões no abdômen e 
no braço direito provocadas por 
queimaduras.

Segundo a vítima, o acu-
sado jogou óleo fervendo, que 
estava em uma panela peque-
na, em seu corpo durante o 

desentendimento.
À PM, o suspeito alegou que 

era a companheira quem segu-
rava o acessório e veio em sua 
direção e que para se defender 
resolveu trancar a porta do quar-
to, o que fez com que a panela 
se chocasse contra a porta e o 
óleo derramasse.

Ainda de acordo com o pe-
dreiro, ele já levou uma facada, 
em outra ocasião, desferida pela 
mulher.

A dona de casa foi socorrida 
até a Santa Casa, onde ficou 
internada. O acusado, que já 
tem passagem anterior pela po-
lícia, deve aguardar julgamento 
na carceragem da Deic. Ele foi 
indiciado por lesão corporal e 
violência doméstica.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

VIOLÊNCIA

Mulher foi socorrida e levada à Santa Casa

Um comerciante, de 43 
anos, morador no Parque da 
Liberdade I, teve o Fiat Uno 
e o semirreboque furtados 
na tarde desta quarta-feira, 
em um condomínio no Resi-
dencial Santa Filomena, em 
Rio Preto.

A vítima trabalhava no lo-
cal quando desconhecido fur-
tou o veículo, onde estavam 
ferramentas profissionais, 
escada e carteira contendo 
documentos pessoais, R$ 23 
e cartões bancários.

Segundo o comerciante, o 
circuito fechado de câmeras 
do condomínio pode ajudar a 
polícia a esclarecer a autoria 
do crime.

Prestador de 
serviço tem 

carro furtado 
dentro de 

condomínio
Da REDAÇÃO 

NA CARONA
Auxiliar vai resgatar carro “penhorado” pelo 

tráfico e acusa travesti de furtar celular 

Uma auxiliar de limpeza 
de 36 anos, residente na 
Estância São Carlos, na área 
rural de Rio Preto, teve o ce-
lular furtado de sua bolsa ao 
dar carona para um travesti. 
A vítima contou à polícia que 
seu marido ‘penhorou’ sua 
Honda CG Titan por causa 
de dívida de droga e ela foi 
resgatar o veículo em um bar 

localizado nas imediações 
da Deic.

A travesti teria ajudado a 
mulher a encontrar o homem 
que estava com a motocicle-
ta e, em seguida, pediu uma 
carona.

Ao descobrir o sumiço do 
telefone, a auxiliar retornou 
até o motel onde estava a 
travesti, que negou o furto.

A vítima pediu ao travesti, 
que é pardo, tem entre 25 e 

Da REDAÇÃO 

Caso foi registrado na Polícia Civil

Divulgação

30 anos, 1,60 m de altura, 
magro, cabelo cacheado, 
curto e loiro, que ligasse 
para o seu número, mas o 
aparelho já se encontrava 
desligado.

O caso teria ocorrido no 
dia 24 de fevereiro, mas só 
foi registrado nesta quarta-
-feira, no Plantão Policial, 
pois a auxiliar alegou que não 
encontrava a caixa do celular 
com o número do IMEI.

INSEGURANÇA

FLAGRANTE

Baep prende traficantes após seguir 
denúncia de carro usado em furtos

Policiais militares do Baep 
de Rio Preto prenderam em 
flagrante, por tráfico e as-
sociação para o tráfico, um 
lavador de 22 anos e uma 
autônoma de 20, ambos 
moradores em Bady Bas-
sitt, no final da tarde desta 
quarta-feira. O envolvimento 
de um terceiro jovem, de 22 
anos, segue sendo investi-
gado.

De acordo com a guar-
nição, havia informação de 
que um VW Gol de cor preta 
estaria envolvido em furtos 
de motocicletas e ao avis-
tarem um carro com essas 
características na avenida 
Ernani Pires Domingues re-
solveram fazer a abordagem.

Em revista no automóvel, 
os pms encontraram uma 

pequena porção de maconha 
na porta do lado do passa-
geiro da frente e embaixo 
do banco do motorista meio 
tijolo da droga.

A jovem e o condutor as-
sumiram a traficância, reve-
lando à PM que eram sócios 
no veículo e que a autônoma 
localizava compradores para 
os entorpecentes pelas redes 
sociais.

O lavador alegou que o 
entregador é seu amigo e 
que não participava do es-
quema. O passageiro confir-
mou a versão de que estava 
apenas de carona no carro e 
que mora na mesma cidade 
da dupla.

Os acusados devem per-
manecer na carceragem da 
Deic até audiência de custó-
dia. O entregador responde a 
processo em liberdade.

Da REDAÇÃO 

NO FRATERNIDADE

Uma faxineira de 28 anos, 
moradora no bairro Fraterni-
dade, em Rio Preto, teve uma 
moto Honda CG Fan roubada, 
por volta das 19h20 desta 
quarta-feira, no quilômetro 
61 da BR-153, em Rio Preto, 
ao reduzir a velocidade para 
passar em um radar.

De acordo com relato da 
vítima, ela seguia em direção 
à rodovia Washington Luís 
quando apareceram dois 
desconhecidos armados e a 
obrigaram a entregar a moto. 
Um dos marginais fugiu com 
o veículo para rumo ignorado.

Até o momento, não há 
pistas sobre a identidade dos 
assaltantes ou o paradeiro da 
motocicleta.

Assaltantes 
roubam moto 
quando vítima 
reduziu para 

passar em radar
Da REDAÇÃO 

Baep chegou até os traficantes após verificação de carros usados em furto
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R$ 290 

Olímpia avisa que vai multar pessoas flagradas em festas

Com o intuito de conter o 
avanço da pandemia no mu-
nicípio, o prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha, publicou 
na tarde desta quinta-feira 
(4), um novo decreto com 
medidas mais restritivas 
na fase vermelha, além do 
endurecimento da fiscaliza-
ção com o apoio da Polícia 
Militar, Guarda Municipal, 
Prodem, Vigilância Sanitária 
e o setor de fiscalização do 
município. As novas regras 
valem a partir da meia-noite 
desta sexta-feira (5).

Entre as novidades, o de-
creto traz penalidades para 
participantes, promotores 
de eventos e proprietários 
de imóveis alugados que 
promoverem festas, geran-

do aglomerações. Assim, os 
presentes flagrados serão 
multados em 10 UFESP 
(R$ 290,00) e os organi-
zadores e proprietários em 
100 UFESP (R$ 2.909,00). 
Além disso, as atuações por 
descumprimento serão enca-
minhadas para providências 
do Ministério Público.

Ainda de acordo com a 
publicação, com exceção 
das atividades consideradas 
essenciais, os estabeleci-
mentos comerciais nas vias 
públicas terão os atendimen-
tos de segunda a sexta-feira, 
com apenas 8 horas de 
funcionamento, no período 
compreendido entre às 8h 
às 17h, vedando a entrada 
de clientes no interior, sen-
do recomendável realizar os 
serviços por meio de delivery. 
Aos sábados, domingos e 
feriados, o atendimento será 
realizado somente no forma-
to delivery.

Às galerias comerciais, 
alimentação em restauran-
tes, lanchonetes e food tru-

Da REDAÇÃO cks, será permitido o sistema 
de compra sem sair do carro 
(drive thru) até as 17h e, 
após esse horário, somente o 
serviço de entrega (delivery).

Com o novo decreto, fica 
suspenso também o atendi-
mento presencial nas repar-
tições públicas municipais, 
exceções feitas à área da 
Saúde e Educação, bem 
como a cobrança do esta-
cionamento rotativo (Área 
Azul), enquanto o município 
estiver na fase 1 (vermelha) 
do Plano São Paulo.

As aulas presenciais na 
rede municipal voltaram no 
último dia 22 de fevereiro, 
em forma de rodízio, com 
a permissão de até 35% da 
capacidade, seguindo a reso-
lução do Governo do Estado. 
O retorno não é obrigatório, 
podendo os pais optarem 
pela continuidade do ensino 
exclusivamente remoto. Se-
gundo balanço da Educação, 
a adesão escolar tem corres-
pondido, em média, a apenas 
10% dos 35% permitidos.

Prefeitura de Olímpia
divulgou decreto 
endurecendo ainda mais 
medidas contra a Covid

Divulgação
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Mulheres que optaram pelo 
congelamento de óvulos

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

O congelamento de óvulos, no passado era um tema 
privado, muitas mulheres preferiam manter o sigilo até 
mesmo entre familiares e amigos mais próximos. Hoje a 
realidade é outra, muitas mulheres contam suas histórias, 
como a médica anestesista e ex-BBB Thelma Assis que 
compartilhou em novembro no Instagram que estava na 
sala de espera para a sua primeira consulta médica sobre 
o procedimento, que ainda não havia realizado. “Daqui 
uma semana eu faço 36 anos, estou no meu limite”, 
disse, na época. E brincou: “Não estou grávida, só estou 
preparando os bebezinhos para daqui a alguns anos”.

Foi o irmão da administradora Magda Bertochi, 45, 
que soprou para ela a ideia de congelar seus óvulos. Na 
época, com 38 anos, estava mergulhada no seu projeto 
de transição de carreira. “Tenho adoração por criança, 
mas sempre fui desencanada e tinha outros anseios”, 
conta. Sem pressa para assumir o papel de mãe, optou 
pelo procedimento. “Amadureci e repensei a gravidez. Ao 
antever o problema da idade, foi uma sensação de tocar 
a vida mais tranquila.”

Ela conta que a partir do momento do seu conge-
lamento, sua carreira deslanchou: mudou de área, de 
emprego, fez cursos fora do país. “Acho que inconscien-
temente, a questão da maternidade me atrasava. Foi um 
investimento e eu não me arrependo.” Com a pandemia, 
passou por um momento de reflexão e chegou a analisar 
a possibilidade de ter o bebê, em produção independen-
te, mas não para já. “Tem mulheres que, se não forem 
mães, vão se frustrar. Eu não tenho isso. Não é a hora.”

A vontade de ser mãe já veio, e já foi embora, e já 
veio de novo em momentos distintos da trajetória da 
advogada Adriana Fernandes Rollo, 36. “No ano passa-
do, me vi solteira e pensei que em algum momento a 
vontade poderia ressurgir e meu timing biológico estava 
acabando”, lembra. A decisão de congelar os óvulos 
cresceu junto com a pandemia, que trouxe uma janela de 
mais flexibilidade no trabalho. “Sempre tive um problema 
de tempo. O procedimento demanda um compromisso 
de ir de quatro a cinco vezes por semana na clínica e 
trabalhando de casa eu consegui conduzir o processo 
todo”, lembra.

“Sendo bem sincera, pra mim, a decisão demanda 
psicologicamente. Você acaba pensando na possibilida-
de de ter filhos sem estar na fase de tentar ter filhos”, 
conta. “Prefiro ser mais racional. O congelamento é uma 
tranquilidade para a mulher. No fim, é mais simples do 
que pintam, quero disseminar esse conhecimento.” Isso 
significa que ser mãe estará necessariamente nos planos 
próximos? Talvez sim, talvez não. “Se eu não for mãe, 
vou viajar para a Lua, vou fazer outra coisa da minha 
vida”, brinca Adriana.

A biomédica Denise Christofolini, 43, já estava am-
bientada no assunto de congelamento de óvulos quando 
decidiu pelo procedimento. “Eu trabalho com aconselha-
mento de casais que querem ter filhos e precisam saber 
dos riscos da maternidade tardia”, conta. Quando tinha 
33 anos, se pegou fazendo cálculos. Sabendo das difi-
culdades atreladas à idade, não teve dúvida. “O primeiro 
pensamento era a saúde do bebê.”

Foram três procedimentos, que reuniram 24 óvulos, 
para garantir mais de uma gestação. “O sentimento foi 
de tranquilidade.” Há sete anos em um relacionamen-
to, veio a vontade de ser mãe. O plano era para que o 
bebê viesse em 2020, mas a pandemia suspendeu a 
movimentação. Ela garante que assim que terminar, eles 
farão a fertilização. “Penso que a vida não tem sentido 
se não deixarmos um descendente.” 

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

Divulgação

ACIMA 77 ANOS

A Secretaria de Saúde 
informou que recebeu nesta 
quinta-feira (4) mais 4.170 
doses da CoronaVac. Com 
a chegada do novo lote, a 
vacinação em idosos de 77 a 
79 anos será retomada nesta 
sexta-feira (5) no Recinto de 
Exposições, das 8h às 17h, e 
nas unidades de saúde, das 
8h às 14h.

A gerente de imunização de 
Rio Preto, Michela Barcelos, 
falou sobre a falta de doses 
nesta quarta-feira (3), que 
obrigou a suspensão tempo-
rária da vacinação.

“A quantidade de doses que 
recebemos era suficiente para 
apenas 37% desse público. No 
entanto, essas doses estavam 
previstas para chegar nesta 
terça ou quarta, portanto não 
iria haver falta. Porém, como 
só chegaram nesta quinta, 
tivemos que interromper a 
vacinação, até a preservar as 
doses que estão sendo utiliza-
das na imunização da segunda 
dose em idosos com mais de 
90 anos”, comentou.

Ela também falou sobre 
as longas filas registradas 
nesta semana e reforçou que 
não há necessidade de todos 
comparecerem no primeiro 

Novas doses chegam e 
vacinação é retomada

dia. “Sempre que há a inclusão 
de novos grupos, aumenta o 
número de pessoas que vão se 
vacinar. No entanto, estamos 
observando que mais de 50% 
do público-alvo já é vacinado 
no primeiro dia, sendo que o 
planejamento é para que essa 
imunização ocorra durante 
toda a semana. Pedimos para 
a população que se observar 
muita lotação no Recinto ou 
na unidade de saúde retorne 
em outro horário. Todos serão 
vacinados”, comentou.

Um dos pedidos da Saúde 
para minimizar as filas é fazer 
o cadastro no https://www.vaci-
naja.sp.gov.br/. “A maioria não 
está fazendo o cadastro e tem 
que fazer na hora, aumentan-
do o tempo de espera na fila. 
Pedimos para que os familiares 
mais jovens dos idosos os au-
xiliem a entrar no site e fazer 
o cadastro. Essa vacinação é 
diferente da de outras campa-
nhas e é necessário ter esse 
controle”, afirmou Michela.

A segunda dose da vacina-

ção em idosos com mais de 90 
anos segue ocorrendo nesta 
sexta-feira no Complexo Swift, 
das 8h às 17h, no formato dri-
ve-thru. Já os idosos de 85 a 
89 anos começarão a receber 
as doses a partir da semana 
que vem, em data que ainda 
será confirmada pela Secretaria 
de Saúde.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, já foram aplicadas 
50.568 doses em Rio Preto, 
sendo 35.696 em primeira 
etapa e 14.872 na segunda.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Revelação foi feita ontem em audiência na Câmara

Vacinação no Recinto volta hoje após governo receber
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REFORÇO 24 HORAS

52 DIAS INTERNADA
Mãe se recupera da Covid 

e bebê nasce saudável

A dona de casa rio-pretense 
Gislaine Graciela Menezes Bon-
fim deu a luz nesta quarta-feira 
(3) a sua filha Ana Luísa, no 
Hospital Austa. O parto aconte-
ceu depois de Gislaine ser diag-
nosticada com Covid-19 na 22ª 
segunda semana de gravidez, o 
que a fez ficar internada duran-
te 52 dias, entre novembro e 
dezembro para vencer o vírus.

Segundo o hospital, a dona 
de casa, que estuda para ser 
técnica de enfermagem, deu 
entrada no Austa no dia 16 
de novembro, sendo imediata-
mente internada em UTI, onde 
permaneceu 16 dias respirando 
com ajuda de suporte. Após 40 
dias, foi transferida para a Uni-
dade Respiratória e, no dia 6 de 
janeiro, recebeu alta hospitalar.

“Cheguei no Austa com 

bastante dificuldade de respirar, 
fui para a UTI e fiquei 16 dias 
entubada. Saí com 30 semanas 
de gestação, terminei de fazer 
a fisioterapia em casa e nesta 
semana tive a Ana Luísa. Graças 
a Deus nem eu nem a neném 
ficamos com sequelas”, afirmou 
Gislaine.

Após 38 semanas de ges-
tação, Ana Luísa nasceu com 
2,9 quilos, esbanjando energia 
e saúde. “Ela chorou forte, o 
que deixou muito emocionados 
todos nós, do hospital, que 
acompanhamos o drama da 
Gislaine”, afirmou a enfermeira 
Helid Svazate Silva, da Unidade 
de Tratamento Intensivo Pediá-
trica do Austa.

“Agradeço muito a Deus e a 
equipe maravilhosa do hospital 
durante as duas internações. Foi 
o melhor parto que tive.”, decla-
rou Gislaine, mãe de três filhos.

Vinicius LIMA 

Dona de casa Gislaine coma  filha Ana Luisa

Divulgação

Leitos abertos ficam 
lotados em um dia

A Secretaria Municipal da 
Saúde informou que foram 
abertos mais 20 leitos de su-
porte respiratórios na UPA Santo 
Antônio.  O funcionamento teve 
início ainda na madrugada des-
ta quinta-feira (4), sendo que 
todos os leitos já foram preen-
chidos até o início da manhã.

No início da semana o pre-
feito Edinho Araújo autorizou 
a abertura de 50 novos leitos, 
sendo 30 de UTIs (20 nas uni-

dades na UPA Santo Antônio e 
10 na UBS Fraternidade) e 20 
enfermarias, sendo 10 na uni-
dade Luz da Esperança e 10 na 
UBS da Anchieta. Os 20 leitos 
que começaram a funcionar na 
UPA Santo Antônio fazem parte 
deste pacote.

Em relação a abertura de 
novos leitos, a Saúde informou 
que todas as possibilidades e 
recursos já foram utilizados, 
não havendo mais equipamen-
tos e recursos humanos para 
ampliação.

Da REPORTAGEM 

Cidade tem mais 396 
casos e quatro mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (4) mais 396 casos de 
Covid-19 no município. Destes 
casos, 343 foram diagnostica-
dos por exame PCR e 53 por 
teste sorológico. No total já 
são 47.559 casos confirmados 
desde o início da pandemia.

Também foram registrados 
mais quatro óbitos, totalizando 
1.147 mortes. A taxa de letali-
dade é de 2,4%. Considerando 
apenas os dados de 2021, a 
cidade contabilizou 12.856 ca-
sos e 225 óbitos. O número de 
curados não foram atualizados 
pois o sistema do Ministério da 
Saúde apresentou instabilida-
de. No último balanço, havia 
41.988 curados da doença, o 
equivalente a 88,2%.

O município já recebeu 
186.779 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais, 
sendo que 164.333 testes 
foram realizados (87,9%). Os 
exames coletados no inquérito 
sorológico ainda não foram 
inseridos e deverão ser con-

tabilizados após a conclusão 
do estudo. O coeficiente de 
incidência é de 10.227 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto conta 
com 330 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), sendo 141 
na UTI e 189 na enfermaria. 
Dentre os casos confirmados 
de Covid-19, são 212 interna-
ções com 110 na UTI e 102 na 
enfermaria. Segundo o Seade, 
a taxa de ocupação em leitos 
de UTI na região é de 83,7%.

Vinicius LIMA 

Novos leitos abertos começaram a receber pacientes 
ainda na madrugada
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O deputado Rubens Bueno 
(Cidadania/PR) sugeriu aos 
seus colegas na Câmara 
Federal que seja aprovada 
uma lei ampliando o prazo 
para a entrega da declaração 
do imposto de renda deste 
ano, de 30 de abril para 31 
de julho. A justificativa é a 
pandemia.

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 5, sexta-feira: 
Alzira Gorayb, José Vítor Oliva, 
Paulo Nimer, Sergio Aloísio 
Coimbra Garzon, colunista Ana 
Dennz, de Jundiaí; Lilian Del 
Campo, Marcelo Facchini. Nasceu 
no Rio de Janeiro em 1887, 
Heitor Villa-Lobos, compositor, 
maestro, violoncelista, pianista 
e violonista brasileiro, descrito 
como “a figura criativa mais 
significativa do Século XX na 
música clássica brasileira” que 
se tornou o compositor sul-
americano mais conhecido de 
todos os tempos. Morreu no Rio 
em 1959 aos 72 anos. Uma 
curiosidade: ele foi paraninfo da 
formatura em piano, da saudosa 
rio-pretense Yolanda Bassitt, no 
Theatro Municipal de São Paulo; 
nasceu o cineasta, poeta e escritor 
italiano Pier Paolo Pasolini, em 
Quartiere Santo Stefano, em 
1922 e morreu assassinado em 
Ostia, Roma em 1975, aos 52 
anos. 6, sábado: Dia do Cronista 
Esportivo, nasceu em 1475 
em Caprese, Michelangelo di 
Lodovico Buonarroti Simoni, mais 
conhecido simplesmente como 
Michelangelo pintor, escultor, 
poeta e arquiteto ital iano, 
considerado um dos maiores 
criadores da história da arte 
do ocidente. Morreu em Roma 
em 1564 aos 89 anos; nasceu 
em Aracataca, na Colômbia em 
1927, Gabriel García Marques, 
escritor, jornalista, editor e ativista 
político, considerado um dos 
escritores mais admirados e 
traduzidos no mundo, com mais 
de 40 milhões de livros vendidos 
em 36 idiomas; Eufly Ângelo 
Ponchio, Maria Lícia Aguiar 
Ribeiro, Natália do Valle, Néli 
Raquel Conte, Ricardo Amorim, 
Waldeluir Dublim Sacchetin, 
Giovanna Lerro, Flora Purim. 7, 
domingo: Dia do Fuzileiro Naval, 
Luiza Brunet, Octávio Almeida 
Luz, Maria Flavia Vetorasso.
Nasceu em 1872 em Amersfoort, 
o pintor holandês Piet Mondrian, 
que morreu aos 72 anos em 
New York em 1944; nasceu em 
1875 em Ciboure, na França, 
o compositor e pianista Joseph 
Maurice Ravel  que morreu em 
Paris em 1937 aos 62 anos; 
compositor  Danilo Caymmi, 
violonista Turíbio Santos. 8, 
segunda-feira: Dia Internacional 
da Mulher, Dia do Inconformismo, 
Guilherme Fava Homsi,nasceu 
em Taubaté em 1929, a cantora, 
radialista, humorista e atriz 
brasileira Hebe Camargo,que 
morreu em 2012 em São Paulo, 
aos 83 anos; Liliana Daguer, Maria 
Cristina Miceli Hemais, Maria 
Regina Buchala Arroyo, Maria 
Tereza de Oliveira Ramos,Tom 
Cavalcanti. 9, terça-feira: Dia 
da viagem espacial, nasceu Yuri 
Gagarin, nasceu em Florença em 
1454, o mercador e navegador 
italiano Américo Vespúcio,que 
morreu em Sevilha em 1512 
aos 58 anos. Nasceu em Pau, 
na França, o estilista visionário 
André Courrèges, que morreu 
em Neully-sur-Seine, na França 
em 2016 aos 93 anos. Suzana 
Margareth Ajeje Lobo, João Paulo 
Goyos, João Luiz Bassan Faria, 
Manuella Munhoz Benfica. 10, 
quarta-feira: Dia do Telefone, 
Luiz Fernando Colturato, nasceu 
o ex-prefeito Adail Vetorazzo, 
Marcos Pereira Cêntola, Flávia 
Lerro Pereira dos Santos, Chuck 
Norris, Martha Helena Borges 
Nogueira, Milton Soubhia, Paulo 
César Pinheiro, Renato Zerati, 
Renato Milani, Vera Meirelles 
Figueiredo Ferraz, Luis Flavio 
Marconi, Denise Daher. 11, 
quinta-feira: Marco Pace, Milton 
Faria de Assis Júnior, Ana Matilde 
Colla da Silva, Dorival Lemes dos 
Santos, João Sanches Fernandes, 
José Antônio Tadeu Alves Arruda 
(Tatá), Kleber Sellmann Nazareth 
Duque, Laudemir Antonio Pilotto, 
Luiz Gonzaga Moreira, Luis Carlos 
Feres Bucater, Márcia Cristina 
Viana Pansani, Ricardo Amaral, 
Rodrigo Gandolfo. 

* 

ROCK IN RIO

Vários artistas e bandas internacionais estão cancelando seus shows 
no segundo semestre por causa da pandemia. Dependendo do 
desenvolvimento destes cancelamentos, eles podem comprometer 
eventos como o Rock in Rio, marcado para começar a partir de 
24 de setembro. Por enquanto, o empresário Roberto Medina não 
tomou nenhuma decisão. 

     Com todo o respeito, mas 
não deve demorar muito para 
aparecer uma criança com o 
nome de Loquidaum.

    Com os restaurantes 
fechados, cresce a demanda 
por produtos delivery. Os do 
Empório Santa Martha, de 
Fernanda Azevedo Marques, 
têm sido procuradíssimos, pelo 
trinômio; sabor, qualidade e 
preços.

    O empresário Kuky Bonadio, 
dono do El Toro e do Bocaccio, 
está numa intensa correria, 
com os pedidos delivery e take 
away de seus dois restaurantes, 
duas referências de alta 
gastronomia. 

    A partir da semana que vem, 
a GloboNews retorna com sua 
faixa especial de entrevistas na 
faixa das 23h30. Terça-feira, 
dia 9, Roberto D’Avila conversa 
com Hamilton Mourão. 

    De casamento marcado para 
o dia 28 de maio no Buffet Félix 
Petrolli, Ariel Caratori, filha de 
Guido Caratori e Drica Sanches, 
e Matheus, filho de Heitor e 
Ana Cristina Jalles Guimarães. 
Only for happy few.

    O Mercado Pago, o 
serviço de pagamento 
digital do Mercado Livre, 
começa a oferecer ainda 
este ano financiamento para 
automóveis.E, no ano que vem, 
passa a atuar também como 
seguradora, inicialmente no 
ramo de veículos.

* 

* 

TEMPOS DIFÍCEIS 

Não está fácil fazer coluna 
social  nesse per íodo de 
fase vermelha, com tudo 
fechado do fecho éclair aos 
clubes, bares e restaurantes. 
Eventos, então, nem pensar. 
Principalmente para quem, 
como eu, tem uma página 
para encher de notícias. É claro 
que, mesmo com apenas os 
familiares íntimos dos íntimos, 
ninguém deixa de comemorar 
um aniversário, nem que seja 
um simples almoço em família, 
coisa normal. Mas a hipocrisia 
política exige que façamos boca 
chiusa, isto é, boca fechada. 
Porque se você noticia, vem 
a patrulha ideológica cobrar 
de quem comemorou, ou pelo 
fato de não respeitar medidas 
restritivas ou pelo fato de 
não ter sido convidado. Só 
nos resta como alternativa, 
procurar notícias fora daqui. 
Peço desculpas. 

ARTES PLÁSTICAS 

Em comemoração ao Dia 
Internacional  da Mulher, 
que transcorre na próxima 
segunda-feira, o Núcleo de 
Economia Criativa da Acirp e 
o Riopreto Shopping Center, 
uniram-se para realizar uma 
exposição coletiva denominada 
“O Feminino” com quadros, 
e scu l t u ras ,  l ouça r i a s  e 
desenhos louvando o universo 
feminino numa das praças 
de nosso centro de compras. 
São sete artistas plásticos de 
nossa cidade: Araguai Garcia, 
Danila Pinheiro, Germana 
Zanetti, Hestia Tenfuss, Norma 
Vilar, Regina Cheida e Sandra 
Antunes, mostrando suas 
obras. Mas com esse lockdown, 
uma nova data será proposta, 
talvez em abril.

São José do Rio Preto, sexta-feira
05 de março de 2021

MISS UNIVERSO 

A organização do Miss Universo 
anunciou quarta-feira , a data 
e local da próxima edição do 
concurso. O evento será no 
dia 16 de maio, na Flórida 
(Estados Unidos).  O anúncio 
chega quase um ano e três 
meses depois da última vez que 
houve uma coroação, em 8 de 
dezembro de 2019, quando se 
sagrou vencedora a sul-africana 
Zozibini Tunzi. Com isso, Tunzi 
terá um reinado de quase um 
ano e meio, tornando seu 
reinado um dos mais longos da 
história. A gaúcha Júlia Gama é 
Miss Brasil Universo 2020.

PAELLA 

Podem dizer o que quiserem, mas a paella de Ramon Jerez é irretocável, 
Merece um laurel pela reverência e delicadeza com que adentra no 
universo da gastronomia espanhola. O prato em si, já é um dos mais 
marcantes da culinária ibérica, mas a paella valenciana de Ramón, é 
de tirar o chapéu.

* 

CASSINOS

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira  e do Senado, Rodrigo 
Pacheco, reuniram-se  com  CEOs das 50 maiores empresas do 
país, no último dia 1º. e disseram que uma das pautas prioritárias 
para aprovação é a liberação dos cassinos no Brasil.

A-6

Meu amigo de infância e adolescência, dos tempos
 do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, o 

jornalista Amaury Jr.

Os planos que Roberto Carlos tinha para comemorar seu 
aniversário de 80 anos no palco, foram todos arquivados 

pelo recrudescimento da onda de Covid. No dia 19 de abril, 
Roberto, que anda preocupado com as mutações do coro-
navírus, ficará em casa. Aceitará, no máximo, participar de 

alguma rápida aparição ao vivo pela TV.

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

Claudenir e Nelly Conte. 
Ela, aniversariante 

de amanhã

* 

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE EROSÃO 
COM A IMPLANTAÇÃO DE GALERIA NO CÓRREGO DA 
BAIXADA SECA, TRAVESSIA COM A AVENIDA FAIEZ 
NAMETALAH TARRAF – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão 
Municipal de Licitação, após análise dos recursos admi-
nistrativos e contrarrazões recursais apresentados e, do 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é 
utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte inte-
grante deste julgamento, resolve manter a decisão proferida 
no julgamento do dia 20/01/2021 (publicado na imprensa 
ofi cial no dia 21/01/2021). DESPACHO DA AUTORIDADE 
SUPERIOR: Analisando os autos, bem como as razões e 
as contrarrazões recursais, acolho e ratifi co integralmente 
o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 
1007/1011) e a decisão da Comissão Municipal de Licitação 
(fl s. 1030/1039), utilizando os argumentos neles expostos 
como razões de decidir, e nego provimento aos recursos 
administrativos apresentados pelas empresas ENGESCAV 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, MLS GEREN-
CIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP e PONTO FORTE 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA 
mantendo a inabilitação dessas empresas no certame licita-
tório. 2- Posto isto, designo o dia 08/MARÇO/2021 às 08:30 
horas para a realização da sessão de abertura dos enve-
lopes contendo as propostas fi nanceiras. 3 – Publique-se, 
por extrato, para conhecimento dos interessados e para que 
surta os devidos efeitos legais, dando regular andamento ao 
processo licitatório. Israel Cestari Junior – Secretário Munici-
pal de Obras. O inteiro teor desta decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados.   
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
469/2020 – PROCESSO Nº 13.767/2020 
Objeto: Contratação de empresa para sistema de relaciona-
mento multicanal com suporte ao "Whatsapp Business API", 
"Facebook Messenger", “Telegram”, “SMS” e “e-mail”, para 
operadores simultâneos. Secretaria Municipal da Fazenda. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 08/03/2021 às 10:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
19/2021 – PROCESSO Nº 1177/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 08/03/2021 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 033/2021 – Processo 
1312/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de tintas e mate-
riais de pintura para a manutenção de praças, jardins, pistas 
de caminhada, viadutos e outros pelo período de 12 meses. 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Sessão pública re-
alizada on line com início dia 18/02/2021, sendo adjudicados 
os itens as empresas declaradas vencedoras: A.C.A. EM-
PREENDIMENTOS LTDA ME (itens 21, 23, 26); INDÚSTRIA 
DE MÓVEIS V.V. LTDA ME (itens 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19); L.F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EI-
RELI ME (itens 1, 4, 9, 10, 20, 24, 25), PONTO MIX COME-
RECIAL E SERVIÇOS EIRELI (itens 5, 22, 27) e SIMONE 
AMADEU DA SILVA (item 28). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
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° 063/2021, PROCESSO 1644/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 

recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/03/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 062/2021, PROCESSO 1640/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de ferramentas elétricas 
em atendimento a manutenção escolar. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 22/03/2021, 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 IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2021 Processo: 1462/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de bateriais para 
os veículos da Frota Municipal. Depto de Transporte - Secre-
taria Municipal de Administração.
IMPUGNANTE: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Conclui-se pelo não provimento da impugnação lançada. 
Fica mantido os termos atuais do processo licitatório. Celia 
Candida Faria - pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 3268/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entrega-
rem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, a totalidade dos itens mencionados 
nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
RESCISAO CONTRATUAL
CONTRATADA: NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS 
EMPENHOS 16887/20, 16889/20 E 16891/20
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades 
dadas para a empresa para regularização das obrigações 
contratuais inclusive com a devida observância da ampla 
defesa e contraditório.  DECIDO: Com fundamento o art. 78, 
II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, cc. com 
Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, RESCINDIR 
O CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento no art. 
87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 
aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impe-
dimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 anos; Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, inciso V do contrato, aplicar 
MULTA referente à Inexecução do empenho em epígrafe. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar o contraditório em atendimento aos 
ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECI-
SÃO ESTÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETO-
RIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
RESCISAO CONTRATUAL
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZA-
ÇÃO EM GERAL LTDA 
PREGÃO 311/18
PROCESSO 12.480/18
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades da-
das para a empresa para regularização das obrigações con-
tratuais inclusive com a devida observância da ampla defesa 
e contraditório.  DECIDO: Com fundamento no art. 87,  III, 
da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 aplicar 
pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos; 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para as empresas 
querendo apresentar o contraditório em atendimento aos 
ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECI-
SÃO ESTÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETO-
RIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.

ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
EMPENHOS 2080/21 E 2081/21
CONTRATADA: SAVING CONFECCAO E COMERCIO
EMPENHO 3324/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados. Consideran-
do as diversas oportunidades dadas para as empresas para 
regularização das obrigações contratuais inclusive com a de-
vida observância da ampla defesa e contraditório.  DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, MULTA de 30% do valor referen-
te às obrigações contratuais não cumpridas. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do 
contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO 2.074/21
Diante da ausência de defesa apresentada em face das 
penalidades de MULTA aplicada e recebida por esta Secre-
taria Municipal de Saúde. Considerando que as penalida-
des aplicadas foram por atraso na entrega, visto que essa 
entrega não foi regularizada até o momento. Considerando 
os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: MAN-
TER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por 
seus próprios e jurídicos fundamentos e nego provimento ao 
recurso, com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de R$ 2.734,80 reais. A 
manutenção das penas aplicadas não impede o agravamen-
to das penalidades. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EMPENHO 130/21
Diante da ausência de defesa apresentada em face das 
penalidades de MULTA aplicada e recebida por esta Secre-
taria Municipal de Saúde. Considerando que as penalidades 
aplicadas foram por atraso na entrega, visto que uma parte 
do material foi entregue, DECIDO: MITIGAR a penalidade 
anteriormente aplicada de multa de 30%, referente às obri-
gações não cumpridas. Considerando que, mesmo após a 
data prevista pela empresa para fi nalização da entrega dos 
demais itens, os materiais não foram entregues, consideran-
do os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, 
da legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: com 
fundamento no artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, cc 
com a cláus. 6ª, item 6.1.2, IV do contrato, aplicar MULTA 
de 20%, no valor de R$ 678,00. A manutenção das penas 
aplicadas não impede o agravamento das penalidades. SMS 
ALDENIS BORIM.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 09/21 
Objeto: Aquisição de 7.000 frascos/ampolas (0,05ML) de 
Fentalina, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA – CNPJ: 44.734.671/0001-51
– Empenho nº 4929/21 – R$40.600,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 514/2020
ATA Nº 0187/21
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de impressos diversos – Valo-
res Unitários - Item 01 - R$0,07;- Item 02 - R$0,04;- Item 
03 - R$0,10;- Item 04 - R$1,44;- Item 05 - R$2,20;- Item 
06 - R$4,30;- Item 07 - R$4,30;- Item 08 - R$1,43; - Item 
09 - R$1,08;- Item 10 - R$10,00;- Item 11 - R$0,06;- Item 
12 - R$0,06;- Item 13 - R$0,18;- Item 14 - R$4,30;- Item 
15 - R$7,00;- Item 16 - R$7,00; - Item 17 - R$7,00;- Item 
18 - R$0,07;- Item 19 - R$4,50;- Item 20 - R$4,50;- Item 
21 - R$6,50;- Item 22 - R$2,15;- Item 23 - R$7,00;- Item 
24 - R$5,00;- Item 25 - R$7,00;- Item 26 - R$2,15;- Item 
27 - R$2,25;- Item 28 - R$2,50;- Item 29 - R$3,00;- Item 
30 - R$9,00;- Item 31 - R$18,00;- Item 32 - R$18,00;- Item 
33 - R$7,00;- Item 34 - R$7,00;- Item 35 - R$4,30;- Item 
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36 - R$7,00;- Item 37 - R$5,00;- Item 38 - R$5,00;- Item 
39 - R$9,00;- Item 40 - R$8,45;- Item 41 - R$5,00;- Item 
42 - R$7,00;- Item 43 - R$7,00;- Item 44 - R$7,00;- Item 
45 - R$7,00;- Item 46 - R$9,00;- Item 47 - R$7,00;- Item 
48 - R$7,00; - Item 49 - R$7,00;- Item 50 - R$7,00;- Item 
51 - R$6,50;- Item 52 - R$9,00;- Item 53 - R$9,00;- Item 
54 - R$7,00;- Item 55 - R$7,00;- Item 56 - R$;18,00 - Item 
57 - R$18,00;- Item 58 - R$7,00;- Item 59 - R$18,00;- Item 
60 - R$18,00;- Item 61 - R$9,00;- Item 62 - R$18,00;- Item 
63 - R$18,00;- Item 64 - R$7,00; - Item 65 - R$18,00;- Item 
66 - R$7,00;- Item 67 - R$7,00;- Item 68 - R$7,00;- Item 
69 - R$7,00;- Item 70 - R$7,00;- Item 71 - R$7,00;- Item 
72 - R$7,00; - Item 73 - R$4,50;- Item 74 - R$7,00;- Item 
75 - R$16,00;- Item 76 - R$0,05;- Item 77 - R$7,00;- Item 
78 - R$9,00;- Item 79 - R$9,00;- Item 80 - R$9,00; - Item 
81 - R$5,00;- Item 82 - R$7,00;- Item 83 - R$6,50;- Item 
84 - R$9,00;- Item 85 - R$9,00;- Item 86 - R$6,50;- Item 
87 - R$4,50;- Item 88 - R$7,00; - Item 89 - R$7,00;- Item 
90 - R$4,50;- Item 91 - R$7,00;- Item 92 - R$15,00;- Item 93 
- R$15,00;- Item 94 - R$6,50;- Item 95 - R$10,00;- Item 96 
- R$10,00; - Item 97 - R$18,00;- Item 98 - R$7,00;- Item 99 
- R$9,00;- Item 100 - R$6,00;- Item 101 - R$6,00;- Item 102 
- R$7,00;- Item 103 - R$9,00;- Item 104 - R$7,00; - Item 105 
- R$7,00;- Item 106 - R$7,00;- Item 107 - R$2,00;- Item 108 
- R$7,00;- Item 109 - R$6,00;- Item 110 - R$5,70;- Item 111 
- R$1,50;- Item 112 - R$7,00;- Item 113 - R$7,00;- Item 114 
- R$4,30;- Item 115 - R$7,00;- Item 116 - R$7,00;- Item 117 
- R$7,00;- Item 118 - R$15,00;- Item 119 - R$4,90;- Item 120 
- R$4,90; - Item 121 - R$4,90;- Item 122 - R$4,90;- Item 123 
- R$4,90;- Item 124 - R$4,90;- Item 125 - R$6,50;- Item 126 
- R$7,00;- Item 127 - R$7,00;- Item 28 - R$6,50; - Item 129 
- R$10,00;- Item 130 - R$0,09;- Item 131 - R$15,00;- Item 
132 - R$15,00;- Item 133 - R$7,00;- Item 134 - R$7,00;- Item 
135 - R$9,00;- Item 136 - R$7,00; - Item 137 - R$7,00;- Item 
138 - R$7,00;- Item 139 - R$0,09;- Item 140 - R$7,00;- Item 
141 - R$10,00;- Item 142 - R$7,00;- Item 143 - R$0,09;- Item 
144 - R$6,50; - Item 145 - R$6,50;- Item 146 - R$6,90;- Item 
147 - R$0,22;- Item 148 - R$9,00;- Item 149 - R$6,00;- Item 
150 - R$6,50;- Item 151 - R$9,00;- Item 152 - R$9,00; - Item 
153 - R$7,00;- Item 154 - R$7,00;- Item 155 - R$7,00;- Item 
156 - R$4,30;- Item 157 - R$7,00;- Item 158 - R$7,00;- Item 
159 - R$9,00;- Item 160 - R$9,00; - Item 161 - R$9,00;- Item 
162 - R$9,00;- Item 163 - R$7,00;- Item 164 - R$9,00;- Item 
165 - R$4,30;- Item 166 - R$7,00;- Item 167 - R$4,30;- Item 
168 - R$4,30; - Item 169 - R$4,30;- Item 170 - R$4,30;- Item 
171 - R$4,30;- Item 172 - R$4,30;- Item 173 - R$7,00;- Item 
174 - R$7,00;- Item 175 - R$7,00;- Item 176 - R$1,40; - Item 
177 - R$7,00;- Item 178 - R$6,50;- Item 179 - R$7,00;- Item 
180 - R$7,00;- Item 181 - R$7,00 -  SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 524/2020
ATA Nº 0188/21
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos odontológicos – 
Valores Unitários - Item 01 - R$980,00;- Item 05 - R$680,00;- 
Item 10 - R$2.740,00- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 527/2020
ATA Nº 0189/21
CONTRATADA: BILCOM – COMERCIAL HIDRAULICA E 
SANEAMENTO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de hidráulica – Valo-
res Unitários - Item 02 - R$13,80;- Item 11 - R$0,48;- Item 
13 - R$0,59;- Item 15 - R$1,05;- Item 18 - R$5,35;- Item 
20 - R$16,90;- Item 25 - R$4,04;- Item 26 - R$5,70;- Item 
27 - R$6,90;- Item 28 - R$2,00;- Item 29 - R$2,50;- Item 
36 - R$0,59;- Item 38 - R$38,69;- Item 41 - R$8,00;- Item 
42 - R$3,00;- Item 44 - R$6,00;- Item 46 - R$3,00;- Item 
47 - R$5,80;- Item 48 - R$5,24;- Item 50 - R$0,83;- Item 
53 - R$0,69;- Item 54 - R$0,84;- Item 56 - R$44,50;- Item 
57 - R$40,00;- Item 60 - R$20,40;- Item 62 - R$22,90;- Item 
63 - R$39,80;- Item 70 - R$76,50;- Item 73 - R$12,80;- Item 
74 - R$7,29;- Item 75 - R$7,49;- Item 77 - R$6,98;- Item 88 - 
R$5,30 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
ATA Nº 0190/21
CONTRATADA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valores Unitários - Item 24 - R$33,302;- 
Item 44 - R$67,923- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ATA Nº 0191/21
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 17 - R$2,85- SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021
ATA Nº 0192/21
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valor Uni-
tário - Item 01 - R$0,50- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 553/2020
ATA Nº 0193/21
CONTRATADA: NULTRA SAUDE PRODUTOS NATURAIS 
LTDA ME 
OBJETO: Fornecimento de formula pediátrica e dieta liquida 
– Valores Unitários - Item 01 - R$20,000;- Item 02 - R$0,350; 
- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 560/2020
ATA Nº 0194/21
CONTRATADA: SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material esportivo – Valores 
Unitários - Item 07 - R$14,18;- Item 10 - R$3,61; - Item 11 - 
R$110,80;- Item 12 - R$105,80; - Item 13 - R$104,80;- Item 
20 - R$23,00; - Item 26 - R$500,00;- Item 27 - R$23,00; 
- Item 28 - R$99,00;- Item 29 - R$23,00 - SMEL – Fabio 
Ferreira Dias Marcondes - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
ATA Nº 0195/21
CONTRATADA: ROMA COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de sacos plásticos e insumos di-
versos – Valor Unitário - Item 18 - R$33,00- SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

CONTRATO nº PRE/0026/21
CONTRATADA: J B MUNDIAL BRYSA COMERCIAL LTDA
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos (climatizador, 
freezer e geladeira – SMAS – Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$7.600,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 516/2020
CONTRATO nº PRE/0027/21
CONTRATADA: MANOEL FRANCISCO PIRES EIRELI-ME
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos (climatizador, 
freezer e geladeira – SMAS – Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$22.400,00

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 002/2019
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO EIRELI
- EPP
OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Se-
gurança e Medicina do Trabalho, atendendo as exigências 
das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho da 
Previdência Social (INSS) e demais órgãos de controle e 
fi scalização, realizando consultas diversas, exames laborato-
riais diversos e toda parte médica ocupacional necessária.
VALOR GLOBAL: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 002/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e da Lei 13.303/16.
São José do Rio Preto-sp, 01 de março de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO DIRETOR PRESIDEN-
TE

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

PORTARIA N.º 35.117 DE 02 DE MARÇO DE 2021

DISPENSA, GUSTAVO DE ABREU RIBEIRO, da Função 
de Assistente Fiscal - FG.102.1, na Diretoria de Administra-
ção Fiscal e Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos 
desta a 01 de março de 2021.
PORTARIA N.º 35.118 DE 02 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de 
Assistente Fiscal, publicada pela Portaria nº 35.117 de 02 
de março de 2021, respeitadas as diretrizes da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020, DIEGO DE SOUZA ARAUJO, 
para exercer a Função de Assistente Fiscal - FG.102.1, na 
Diretoria de Administração Fiscal e Tributária da Secretaria 
Municipal da Fazenda, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de março de 2021.
PORTARIA N.º 906, de 03 de janeiro de 2020 e 
PORTARIA N.º 908, de 14 de janeiro de 2020
Extrato de Resultado de Processos Administrativos
Indiciado(a): ALTAIR MOIOLI
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, da Lei Com-
plementar nº 05/90, por 15 dias, por infração aos incisos I, II 
e III do artigo 204 e inciso XVIII do artigo 205 da mesma Lei.
LUCINÉIA DOS SANTOS
Advogado:– OAB/SP 284.849
PORTARIA N.º 35.119 DE 02 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, ALINE PACHECO VE-
LHO ARRUDA para substituir o(a) servidor(a) KLEBER DE 
MASCARENHAS NAVAS - ocupante do cargo em comissão 
– CHEFE DE DIVISÃO – CD. 101.1, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de licença saúde, a partir de 22/02/2021.
PORTARIA N.º 951, de 20 de julho de 2020
Extrato de Resultado de Processos Administrativos
Indiciado(a): MARIANA PINTO CESAR IACOVONE
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, da Lei Com-
plementar nº 05/90, por 05 dias, por infração ao inciso III, do 
artigo 204 combinado com os artigos 216 e 218 da mesma 
Lei.
JOÃO CARLOS FERREIRA MACENO
Advogado:– OAB/SP 385.204
PORTARIA N.º 35.123 DE 03 DE MARÇO DE 2021
DISPENSA, CARLA REGINA ZOCCAL ALVES, da Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento 
de Qualidade Ambiental da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de março de 2021.
PORTARIA N.º 946, de 03 de junho de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): FABIANA CRISTINA SABINO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 215, da Lei Com-
plementar nº 05/90, por infração aos incisos I e III do artigo 
204 da mesma Lei. 
PORTARIA N.º 35.124 DE 03 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de Chefe 
de Departamento, publicada pela Portaria nº 35.123 de 03 de 
março de 2021, respeitadas as diretrizes da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020, CESAR BASSO DA SILVA, para 
exercer a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no 
Departamento de Qualidade Ambiental da Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente e Urbanismo, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações poste-

riores, fazendo jus a retribuição remuneratória corresponden-
te, retroagindo os efeitos desta a 01 de março de 2021.
PORTARIA N.º 967, de 30 de dezembro de 2020
Extrato de Resultado de Processos Administrativos
Indiciado(a): DOUGLAS JOSÉ BUZZETTI
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, da Lei Com-
plementar nº 05/90, por 15 dias, por infração aos incisos I, II, 
III e IV do artigo 204 da Lei Complementar nº 05/90.
NICHOLAS BELOTTI ANDREU
Advogado:– OAB/SP 352.282
PORTARIA N.º 35.125 DE 03 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, LEILA NASSER LOPES, para exercer a Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020  e alterações posteriores, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os 
efeitos desta a 03 de março de 2021.
PORTARIA N.º 917, de 20 de fevereiro de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): JOSÉ VALDINEY DE CARVALHO JUNIOR
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e consequente arquivamento.
LUCINÉIA DOS SANTOS
Advogado:– OAB/SP 284.849
PORTARIA N.º 35.126 DE 03 DE MARÇO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ESTER 
PAULA CORREA SILVEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 01 
de março de 2021.
PORTARIA Nº 961, de 25 de novembro de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): GABRIELA SOARES PORTELA
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 220, da Lei Com-
plementar nº 05/90, por infração ao artigo 226 da mesma Lei. 
PORTARIA N.º 35.127 DE 03 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, PATRICIA DE LUCAS 
RODRIGUES LIMA para substituir o(a) servidor(a) ANA 
MARIA DE ARAUJO LOIS - ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquan-
to durar seu período de férias, a partir de 15/03/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.847
DE 4 DE MARÇO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384, de 19 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.761.050,00 
(seis milhões, setecentos e sessenta e um mil e cinquenta 
reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 266 R$ 770.000,00
Programa 11 – Fomento ao emprego
21.001.11.334.0011.2.023.335043.01 – Subvenções Sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 251 R$ 441.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.001.449051.01– Obras e Instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 475 R$ 795.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade 
16.001.18.542.0020.2.001.339039.01– Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL
Ficha 473 R$ 120.000,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
11.001.04.131.0002.2.025.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ficha 416 R$ 190.650,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
11.001.04.131.0002.2.001.449052.01 – Equipamento e Mate-
rial Permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL
Ficha 413 R$ 4.400,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
11.001.04.131.0002.2.001.339030.01 – Material de Consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 648 R$ 72.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção de 
Turismo
14.002.23.695.0016.1.012.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 443 R$ 197.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção de 
Turismo
14.001.23.691.0016.2.037.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 619 R$ 20.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção de 
Turismo
14.001.23.691.0016.2.040.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 647 R$ 50.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção de 
Turismo
14.002.23.695.0016.1.012.339030.01 – Material de Consumo
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XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 480 R$ 250.00,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção de 
Turismo
14.002.23.695.0016.1.012.449051.01 – Obras e Instalações
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 222 R$ 730.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2.066.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 240 R$ 2.243.000,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.006.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 243 R$ 48.000,00
Programa 05 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2.060.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 431 R$ 222.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2.065.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 321.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2.001.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Ficha 191 R$ 287.000,00
Programa 07 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.2.001.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 4 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

 

DECRETO Nº 18.848 
DE 4 DE MARÇO DE 2021. 

Altera o Decreto nº 18.731, de 24 de 
novembro de 2020, que dispõe sobre os 
critérios para redução do preço de alienação 
conforme autorização prevista no §1º, do 
art. 12, da Lei Complementar nº 350, de 30 
de novembro de 2011.  
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, VI; da Lei 
Orgânica deste Município; 
 

D E C R E T A: 
Art. 1º O Decreto nº 18.731, de 24 de novembro de 2020, que dispõe 
sobre os critérios para redução do preço de alienação conforme 
autorização prevista no §1º, do art. 12, da Lei Complementar nº 350, 
de 30 de novembro de 2011, alterado pelo Decreto nº 18.745, de 10 
de dezembro de 2020, passa a vigorar com o Anexo alterado, 
conforme segue: 
 

“ANEXO 
CONCESSÃO DE DESCONTOS – DISTRITO PARQUE 

TECNOLÓGICO 
Critéri

os 
% de 

Desconto 
Aderência aos segmentos prioritários do 
Parque  
SIM (TIC, biotecnologia, tecnologia biomédica, 
química fina, design e 
agronegócios) 

10% 

NÃO 0% 
Histórico de participação em parques tecnológicos, 
APL’s ou 
programas de incubação de empresas (Ecossistema 
Inovação) 
SIM (Parque Tecnológico de S.J.Rio 
Preto/APL’s de áreas prioritárias) 

10% 

 

SIM (outros parques/incubadoras) 10% 
NÃO (apenas experiência comprovada de 
atividade) 

5% 
Utilização de novas tecnologias 
As tecnologias utilizadas já estão sendo 
aplicadas na criação de 
produtos e serviços de alto valor 
adicionado (com comprovação) 

10% 

As tecnologias estão sendo 
desenvolvidas para criação de 
produtos e serviços de alto valor 
adicionado (com comprovação) 

5% 

As tecnologias utilizadas resultaram na 
evolução incremental de 
processos e produtos (com comprovação) 

10% 

As tecnologias estão sendo 
desenvolvidas para a evolução 
incremental de processos e produtos (com 
comprovação) 

5% 

Exportação de Bens e Serviços 
Já exporta(ou) Bens e Serviços 10% 
Nunca exportou (tem foco no mercado 
interno) 

5% 
Peculiaridade do Empreendimento 
Tecnologia voltada exclusivamente a 
segmentos inovadores 10% 
Tecnologia voltada a segmentos 
tradicionais 5% 
Características de empregabilidade 
50% ou mais   do   Quadro   de   
Colaboradores   permanentes 
(administrativos + técnicos) local 

10% 

Menos de 49% do Quadro de 
Colaboradores permanentes 
(administrativos + técnicos) local 

5% 

Metragem – Área Adquirida 
Até 1.500 m² 20% 
Acima de 1.500 até 3.000 m² 15% 
Acima de 3.000 até 5.000 m² 10% 
Acima de 5.000 m² 5% 

Obs.: Tendo a somatória superado 50%, o desconto será limitado a 
esse valor, nos termos da Lei Complementar nº 350/11, Artigo 12, 
Parágrafo 1º.” (NR) 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 4 de março de 2021, 169º Ano 
de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e pela Imprensa local. 
 

DECRETO Nº 18.849
DE 4 DE MARÇO DE 2021.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade 
de Alambari Investimentos e Incorporações Ltda., objeto da 
matrícula nº 54.689 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser ad-
quirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área 
constituída de parte do imóvel de propriedade de Alambari 
Investimentos e Incorporações Ltda., objeto da matrícula nº 
54.689 do 1º O.R.I., em cumprimento ao art. 17 da Lei nº 
13.710, de 14 de janeiro de 2021, item 111 (abertura de Ave-
nida de no mínimo 30,00 metros, do item 87 deste artigo até 
a Avenida marginal Jornalista Roberto Marinho), conforme 
abaixo descrita:
“Tem início no ponto X1 (N 7699020.212, E 671562.128), 
localizado entre a divisa do imóvel da matrícula 54.690 
com a (Área 1); daí segue pela cerca existente, com rumo 
N82°27'24"E e distância de 15,00 metros, confrontan-
do com o imóvel da matrícula 54.690, até o ponto 02 (N 
7699022.181, E 671576.998); daí segue pela cerca exis-
tente, confrontando com o imóvel da matrícula 102.016, 
com o rumo N82°21'39"E e 15,00 metros, até o ponto X2 (N 
7699024.149, E 671591.868); dai defl ete à direita e segue 
confrontando com a (Área 3), com a seguinte descrição: se-
gue com rumo S07°33'41"E e distancia de 89,67 metros, até 
o ponto X3 (N 7698935.281, E 671603.665); curva à esquer-
da com raio de 9,00 metros e um desenvolvimento de 14,07 
metros, até o ponto X4 (N 7698927.535, E 671613.703); daí 
defl ete a direita e segue pela cerca existente, confrontando 
com a Avenida Jornalista Roberto Marinho, com os seguin-
tes rumos e distancias: S82°52'36"W e distância de 39,67 
metros, até o ponto 09 (N 7698922.615, E 671574.336), 
segue com rumo S82°58'31"W e distância de 8,34 metros, 
até o ponto X5 (N 7698921.595, E 671566.054); dai defl ete à 
direita e segue confrontando com a (Área 1) com a seguinte 
descrição: segue em curva à esquerda com raio de 9,00 me-
tros e um desenvolvimento de 14,22 metros, até o ponto X6 
(N 7698931.711, E 671573.876); segue rumo N07°33'41"W e 
distancia de 89,28 metros, até o ponto X1 (N 7699020.212, E 
671562.128), ponto inicial desta descrição, encerrando uma 
área de 2,989,14 metros quadrados, ou 0,298914 hectares.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de 
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os 
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e 
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presen-
te Decreto correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 4 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

LEI Nº 13.713
DE 3 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar ao 
Orçamento Fiscal do Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 53.754.944,30 
(cinquenta e três milhões, setecentos e cinquenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro reais, trinta centavos), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 250 R$ 726.431,17
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.304.0008.2050.3390.39.03 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 594 R$ 410.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.304.0008.2050.3390.30.03 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 253 R$ 500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.304.0008.2050.4490.52.03 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 252 R$ 20.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.304.0008.2050.3390.93.03 – Indenizações e 
restituições
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 177 R$ 25.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.304.0008.2050.3390.36.03 – Outros serviços de 

terceiros pessoa física
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 599 R$ 15.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.304.0008.2050.3390.14.03 – Diárias civil
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 363 R$ 1.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.51.05 – Obras e instalações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 645 R$ 3.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 641 R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.93.05 – Indenizações e 
restituições
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 228 R$ 2.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.05 – Material de consumo
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 230 R$ 8.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 374 R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 198 R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.36.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 624 R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.14.05 – Diárias civil
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 160 R$ 5.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.30.05 – Material de consumo
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 236 R$ 3.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consumo
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239 R$ 30.413.513,13
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 237 R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.32.05 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 246 R$ 3.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2014.3390.32.05 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 254 R$ 150.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.305.0008.2016.3390.30.05 – Material de consumo
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 257 R$ 150.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.305.0008.2016.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 571 R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.14.05 – Diárias civil
XXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 385 R$ 300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.40.05 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
XXIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 111 R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.40.05 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e §2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 3 de março 
de 2021.
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 180/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 51/2020 – PROCESSO 73/2020
Contratada: COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 25.03.2021. 
Data da autorização: 01.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO EMPENHO  346/2021
DISPENSA POR LIMITE – PROC. 359/2021
Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – 
CPFL



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
05 de março de 2021

Objeto: Contratação de concessionária de energia elétrica 
para execução de obra de interligação de rede elétrica para 
PTG 10 EUROPARK
Valor: R$23.738,37   Data 22.02.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
09/2021 – PROCESSO SICOM 333/2021
Objeto: Aquisição de painéis de automação com módulo ele-
trônico de aquisição, monitoramento e supervisão de dados 
para compor os sistemas de controle e automação de poços 
e reservatórios do SeMAE.
Fica designado o dia 11.03.2021, às 9:00h, para a retomada 
da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continui-
dade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 04.03.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 17/2021, 
Processo SICOM 371/2021 objetivando a Aquisição de 
linha de vida móvel para utilização em carga e descarga de 
caminhões. Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 17.03.2021, às 08h30 e abertu-
ra a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 26.02.2021 – João Marcelino Ruiz - Gerente 
Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DO CONTRATO 14/2021–TOMADA DE PREÇOS 
10/2020–PROC. nº 98/2020
Contratada: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA.
Objeto: Aquisição e instalação de balança rodoviária na 
estação de tratamento de esgoto (ETE) Rio Preto, incluindo 
adequações necessárias, obras de construção civil, forne-
cimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços.
Valor R$ 410.000,00  Prazo: 90 dias  Assinatura: 04.03.2021
S.J. Rio Preto 04.03.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0887093 – Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda
Valor: R$ 97.590,04
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 04 de março de 2021.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior – Superintendente
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e Em-
preendimentos Eireli.
Valor: R$ 2.273.833,90
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 04 de março de 2021.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 04.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20010/2021

Fica notifi cado(a): JOHN MAYCKEL NASCIMENTO 
CUPAIOLI, Endereço: R. JOSÉ RODRIGUES DA COSTA 
Nº: 105 Bairro: SÃO JUDAS TADEU - VILA Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15075270 PFJ: 778984 CPF/
CNPJ/RG: 335883308-95 / 41765867-9(SSP), De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por 
infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir 
da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Adequar 
empreendimento para que os resíduos gasosos, fumaças, 
gases, poeiras ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir a atmosfera, Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM (x1 
R$3.012,00); Adequar empreendimento para que os resí-
duos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria prove-
nientes atividades industriais, comerciais, residenciais, não 
venha poluir o solo e os cursos d'agua 1º REINCIDÊNCIA, 
Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), 
Multa de 50 UFM (x2 R$6.024,00); Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos 1º REINCIDÊN-
CIA, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 
6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), 
Multa de 2002,59 UFIR (x2 R$15.179,63); É expressamente 
proibido perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, 
evitáveis. 1º REINCIDÊNCIA, Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 
17/1992, prazo de 0dia(s), Multa de 5 UFM (x2 R$602,40); 
Providenciar execução caixa separadora de sólido, óleo 
e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As caixas 
deverão ser compatíveis com o volume e características do 
efl uente líquido gerado 1º REINCIDÊNCIA, Artigos 3.º, 8.º 
e 15.º da Lei Municipal n.º 8247/2000, prazo de 30dia(s), 
Multa de 1001 UFIR (x2 R$7.587,58). O não cumprimento 
da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos de acordo com registro do AR JU 88350013 1 BR, 
acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espolio de José Roberto Batinga -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de IPTU Revis Adm. (div 029), 
exercício de 2015, vencimento em 21/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 02/03/2021.
São José do Rio Preto, 4 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- L C Soares dos Santos Funilaria ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa de Comércio (div 031) 
vencimento 18/02/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 01/03/2021.
São José do Rio Preto, 4 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Paulo Cesar Naoum 202144277 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto,

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 010/2021

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

4 de março de 2021

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000065156 00891/17 CHIC EMBALAGENS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000288334 01931/17
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038338 01931/17
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2020000269382 02520/18
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038335 02520/18
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2020000288323 00727/02
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038340 00727/02
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2020000288347 01930/17
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038332 01930/17
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SJRPRETO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2020000202262 02372/17
DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000204956 00863/18
DROGARIA LIBERDADE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO EIRELI ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000204961 00863/18
DROGARIA LIBERDADE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO EIRELI ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000261656 00863/18
DROGARIA LIBERDADE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000230365 01242/15
GEOVANIA LUZIA CARDOSO CARMONA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000279171 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANENCIA PARA 3 IDADE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000279186 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANENCIA PARA 3 IDADE LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000279221 00806/10
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANENCIA PARA 3 IDADE LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000279494 00806/20
HARMONIA CASA DE LONGA 

PERMANENCIA PARA 3 IDADE LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000053846 01431/12 HAVAN S/A
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

       São José do Rio Preto, 05 de março de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
ADRIANO VEICULOS RIO PRETO 
EIRELI EPP 01854/20 200 

UFM 
AIP-M-L 
000092 

ALANNYS SALON SPA LTDA 01201/20 20 
UFM 

AIP-S-E 
000048 

ANA CAROLINA DE ABREU RAIA 
EIRELI 01988/20 20 

UFM 
AIP-M-L 
000093 

ANDERSON BRANCO DA SILVA 
15931540890 01449/20 30 

UFM 
AIP-S-E 
000044 

APARECIDO PEREIRA GUAPIAÇU 
ME 00976/20 20 

UFM 
AIP-S-E 
000035 

AUTO AMERICANO S/A 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 01294/20 20 

UFM 
AIP-S-E 
000046 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM 01029/20 825 AIP-S-F 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ASSOCIACAO ECO VILLAGE I 00693/21 AIF-L-C 
000144 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO 00695/21 AIF-A-LF 

000230 
ELISABETE CONEGUNDES GOMES 
40678615837 00700/21 AIF-P-A 

000233 

FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI 00698/21 AIF-A-LF 
000229 

JOSE LUIS SILVA 13347196830 00699/21 AIF-P-A 
000234 

M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR 00697/21 AIF-A-LF 
000228 

M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR 00696/21 AIF-A-LF 
000231 

RODRIGO MARTINS BELMONTE 00691/21 AIF-S-V 
000103 

SEB SISTEMA EDUCACIONAL 
BRASILEIRO S/A 00692/21 AIF-P-H 

000115 

VANDO BORGES DE ALMEIDA ME 00694/21 AIF-L-C 
000143 

 

 

LTDA UFM 000073 
COISA E COISINHAS DE 
SUVENIRES E ACESSÓRIOS 
EIRELI 

01481/20 
20 

UFM AIP-S-E 
000040 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO 01848/20 50 

UFM 
AIP-S-E 
000041 

DLP CENTRO ESPECIALIZADO 
EM TERAPIAS ESTÉTICAS EIRELI 01604/20 20 

UFM 
AIP-S-E 
000039 

E C CABRAL MINIMERCADO EPP 01509/20 100 
UFM 

AIP-A-N 
000353 

ELENITA DE SOUZA 10281098816 01479/20 20 
UFM 

AIP-S-E 
000051 

EUROMEDICA COMERCIO E 
MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES EIRELI 

01607/20 

40 
UFM AIP-S-E 

000038 

G NONATO EMBALAGENS EIRELI 
ME 01394/20 60 

UFM 
AIP-M-L 
000090 

IMOBILIARIA ROSSI EIRELI ME 01416/20 20 
UFM 

AIP-S-E 
000045 

J & G RIO PRETO ACADEMIA DE 
GINASTICA LTDA ME 01261/20 20 

UFM 
AIP-S-E 
000047 

M C M MOTA ME 01165/20 20 
UFM 

AIP-S-E 
000043 

M J R CURY BAR ME 01594/20 70 
UFM 

AIP-S-E 
000042 

MIRIAN REGINA PUPIN 01229/20 20 
UFM 

AIP-M-L 
000094 

RONALDO DRAGO STIVALELI 01622/20 20 
UFM 

AIP-S-E 
000036 

 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

LIVIA MARIA CARBONERA CARMONA 
35860519800 01591/20 AIP-S-E 

000050 

M C JACOVACCI & JACOVACCI LTDA 01516/20 AIP-M-L 
000091 

RAFAELA SOUSA DO NASCIMENTO 
28722802860 01826/20 AIP-S-E 

000049 

 

 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ALANNYS SALON SPA 
LTDA 01201/20 2020000170047 AIF-S-H 

000096 
ANDERSON BRANCO DA 
SILVA 15931540890 01449/20 2020000180546 AIF-S-H 

000149 
AUTO AMERICANO S/A 
DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS 

01294/20 2020000176477 AIF-S-H 
000120 

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 01029/20 2020000163074 AIF-S-F 

000109 
COISA E COISINHAS DE 
SUVENIRES E 
ACESSÓRIOS EIRELI 

01481/20 2020000187975 AIF-S-H 
000155 

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO 01848/20 2020000222119 AIF-S-H 

000186 
E C CABRAL 
MINIMERCADO EPP 01509/20 2020000186672 AIF-A-N 

000237 
ELENITA DE SOUZA 
10281098816 01479/20 2020000189335 AIF-S-H 

000157 
G NONATO 
EMBALAGENS EIRELI ME 01394/20 2020000179466 AIF-A-M 

00262 
IMOBILIARIA ROSSI 
EIRELI ME 01416/20 2020000181241 AIF-S-H 

000125 
LIVIA MARIA 
CARBONERA CARMONA 
35860519800 

01591/20 2020000185470 AIF-S-H 
000168 

M C JACOVACCI & 
JACOVACCI LTDA 01516/20 2020000189366 AIF-L-C 

000089 

M C M MOTA ME 01165/20 2020000173831 AIF-S-H 
000093 

MIRIAN REGINA PUPIN 01229/20 2020000154263 AIF-L-C 
000084 

RAFAELA SOUSA DO 
NASCIMENTO 
28722802860 

01826/20 2020000232925 AIF-S-H 
000183 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC VALOR NOTIFICAÇ 

 

ESSO ÃO 

TG SILVEIRA 
AGOSTINELI 
ODONTOLOGIA LTDA 

02765/
17 

2.761,00 (DOIS MIL, 
SETECENTOS E 
SESSENTA E UM 

REAIS) 

NRM-S-E 
000001 

São José do Rio Preto, 05 de Março de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Extrato de portaria n°020/2017 GCM de 16 de feverei-
ro de 2021 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar nº 
020/2017 onde aplicou-se a penalidade de ADVERTÊNCIA 
a Guarda Civil Municipal: CINIRA MARTINS que nos moldes 
do art. 68 da Lei  Complementar 331 de 30 de dezembro de 
2010 apresentou Recurso Administrativo Tempestivo, que foi 
encaminhado à autoridade competente, o Prefeito Edinho 
Araújo que: proferiu sua decisão NEGANDO PROVIMENTO 
ao recurso, decidiu-se pela manutenção da decisão man-
tendo efeitos da publicação supracitada, com base no art. 
69 da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. 
(CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que 
dispõe o art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, 
da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-
-ANS, notifi ca os consumidores abaixo relacionados, para 
regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar 
desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 
1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - 
Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 524.711.498; contrato nº 86063, valor devido: R$ 
774,79, referente às competências de 09/2020, 10/2020, 
11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 328. CPF: 399.414.118; contrato nº 
108394, valor devido: R$ 1.711,44, referente às competên-
cias de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 141. CPF: 439.486.148; contrato 
nº 110528, valor devido: R$ 773,66, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 162. CPF: 581.953.488; contrato 
nº 110707, valor devido: R$ 263,97, referente às compe-
tências de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 171. CPF: 559.093.908; 
contrato nº 110794, valor devido: R$ 63,09, referente às 
competências de 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 91. CPF: 456.675.538; contrato 
nº 110821, valor devido: R$ 322,12, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 175. CPF: 573.686.768; contrato 
nº 110828, valor devido: R$ 230,81, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 167. CPF: 358.097.118; contrato 
nº 111011, valor devido: R$ 408,12, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 162. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo 
indicado acima, o contrato em referência estará rescindido 
de pleno direito conforme cláusula contratual em face do 
atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, 
além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e 
da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418.

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 002/2021, Processo nº 
7121/2021 objetivando a contratação de empresa espe-
cializada para Prestação de Serviços de Telefonia Móvel 
(Celular) com aparelhos celulares e modens em comodato, 
para operação de transmissão Dados e Voz, de acordo com 
as normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações – ANATEL, destinados a EMPRO 
Tecnologia e Informação, conforme Termo de Referência, 
anexo I, deste Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 17/03/2021, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 04 
de março de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

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 exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NEVES e NAOMY 
CAROLLINE AUGUSTO DE JESUS. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autonomo, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 27 de novembro de 1990, fi lho de PEDRO 
RAIMUNDO DE SOUZA NEVES e de ROSENI MARTINS 
DOS SANTOS NEVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrativo, solteira, nascida em São Caetano do 
Sul, SP, no dia 16 de setembro de 1992, fi lha de MARCOS 
ANTÔNIO AUGUSTO DE JESUS e de EDMÉA DAS GRA-
ÇAS TEODORO AUGUSTO DE JESUS. 

WILKER DA CUNHA e GABRIELA MARTINS DISTACI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, divorciado, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de dezembro 
de 1992, fi lho de EDMAR ANTONIO DA CUNHA e de KELLY 
CRISTINA HONOSTÓRIO DA CUNHA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, recebedor de apostas, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de setembro de 1993, 
fi lha de CARLOS ROBERTO DISTACI e de ISABEL CRISTI-
NA MARTINS DISTACI. 

SÉRGIO LUÍS MYASHIRO e ALINE CHAGAS. Ele, de 
nacionalidade , massoterapeuta, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de fevereiro de 1966, 
fi lho de VERGÍLIO MYASHIRO e de MARIA TAMASHIRO 
MYASHIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, esteticista, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 24 de outubro de 
1986, fi lha de ADEMIR FRANCISCO CHAGAS e de ELENI-
RA RAMOS DA SILVA CHAGAS. 

LUÍS GUSTAVO DA SILVA e NATÁLIA FERNANDES 
BARBOZA. Ele, de nacionalidade brasileira, inspetor de 
qualidade, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 09 de fevereiro de 1995, fi lho de LUIZ FERNANDO 
DA SILVA e de SIRLENE TEREZINHA DE SOUZA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, assistente administrativo, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de 
novembro de 1996, fi lha de VALENTIM JUNIOR BARBOZA 
e de ADENICE APARECIDA FERNANDES BARBOZA. 

LUCAS DIEGO SALLES MARTINS e CAMILA FERNANDA 
MARQUES. Ele, de nacionalidade brasileira, educador físi-
co, solteiro, nascido em Catanduva, SP, no dia 27 de junho 
de 1990, fi lho de LUÍS CARLOS MARTINS e de APARE-
CIDA DELFINO SALLES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 30 de outubro de 1994, fi lha de MARCOS ANTONIO 
MARQUES e de ESMÉRIA ALVES VIANA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 04 de março de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 10/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 07/2021
OBJETO: Aquisição de tiras de reagente para teste de glice-
mia para ser usado em aparelho portátil em poder de pacien-
tes e nas unidades de saúde.
Data da realização da Sessão Pública: 22/03/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 02 de março de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Decreto Legislativo nº 01/2021

“Aprecia o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, sobre as Contas da Prefeitura Municipal, relativas ao 
exercício de 2018.” 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guapiaçu, Co-
marca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no 
Exercício de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o 
seguinte Decreto Legislativo: 
Art. 1º - Submete à apreciação e deliberação do Poder Le-
gislativo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, favorável à aprovação das contas anuais da Prefeitu-
ra Municipal de Guapiaçu, do exercício de 2018, relativo ao 
processo TC- 4130.989.18-9, com exceção dos atos penden-
tes de apreciação por aquele Tribunal.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Termo Aditivo de Prorrogação Contratual: 01/2021
Objeto: Contratação dos serviços especializados na admi-
nistração e gerenciamento de fornecimento de documentos 
de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos oriundos de 
tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentí-
cios em estabelecimentos comerciais (supermercado, arma-
zém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio 
de laticínios e/ou frios, padaria e similares), destinados aos 
servidores funcionários públicos ativos da Câmara Municipal 
de Guapiaçu.
Contratada: Empresa SindPlus Administradora de cartões, 
serviços de cadastro e cobrança Eirelli, inscrita no CNPJ sob 
nº. 07.907.815/0001-06, com sede na cidade de Barueri – 
SP, na Alameda Rio Negro, nº 1030, Escritório 206 - Condo-
mínio Stadium, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, no 
bairro Alphaville, CEP 06454-000.
Em conformidade com o Contrato: 01/2018, Processo Licita-
tório: 02/2018, Pregão Presencial: 01/2018.
Prazo: 03 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
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Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Decreto nº 3.367, de 03 de março de 2021. 

“Dispõe sobre a criação de Comissão para acompanhamen-
to e fi scalização da vacinação contra COVID-19 no Municí-
pio de Cedral, e dá outras providências”.  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei e considerando o Decreto Muni-
cipal n. 3.353, de 21 de janeiro de 2021, resolve baixar o 
seguinte: 

DECRETA

Art. 1º - Fica criada a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da Vacinação contra COVID-19 no Município 
de Cedral/SP, fi cando nomeados os seguintes membros: 

I - ADIRÇON JOÃO DA SILVA – RG N. 9.104.052-8, CPF n. 
030.344.908-01;
II - JAQUELINI CRISTINA DE GODEIS – RG M. 
43.433.245-8, CPF N. 432.611.298-08;
III - REGIANE DE FÁTIMA NUNES – RG N. 11.416-100/
MG, CPF N. 049.259.816-92; 

Art. 2º - Caberá à comissão a que dispõe o artigo 1º, a 
fi scalização e acompanhamento do controle, distribuição e 
destinação da vacina contra COVID-19, podendo solicitar 
quaisquer documentos hábeis a comprovar o cumprimento 
da vacinação conforme o Decreto Municipal n. 3.353/2021.  

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Cedral, 03 de março de 2021; 90º ano de Emancipação 
Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n. 2.997, de 03 de março de 2021. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando a instauração de Representação – Au-
tos n. 43.0717.0007320/2020-8, objeto da SEI n. 
29.0001.0018823.2021-58 junto ao Ministério Público do Es-
tado de São Paulo, bem como considerando a instauração 
de Processo Administrativo Disciplinar, conforme Portaria 
n. 2.999, de 03 de março de 2021, para apuração dos fatos 
dispostos nos autos de representação acima; 

RESOLVE: 

Artigo 1.º - Fica dispensada das funções de Diretor de 
Farmácia, a Sra. LÍCIA PAULA SCHELBAUER BORGES, 
portador do RG n. 52.483.492-1 e inscrito no CPF/MF sob o 
n. 028.313.239-67. 

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial a Portaria n. 2.806, de 13 de novembro de 2017. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 03 de março de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria nº 2.998, de 03 de março de 2021. 

“Constitui Comissão de Processo Administrativo Disciplinar”.

O Prefeito Municipal, Sr. PAULO RICARDO BEOLCHI DE 
LUCAS, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e, considerando a SEI n. 29.0001.0018823.2021-
58, existente junto ao Ministério Público do Estado de São 
Paulo; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar DEVANIL FARAGUTI PEREIRA, Ins-
trutora Técnico Administrativa, responsável pelo depar-
tamento de pessoal por meio da Portaria n. 2.778/2017, 
portadora do RG n. 12.142.947, inscrita no CPF/MF sob o 
n. 018.588.328-10; MARIA REGINA VITORETTI ROZAN, 
farmacêutico bioquímico, portadora do RG n. 8.581.612, 
inscrita no CPF sob o n.072.197.318-33; e NAIARA SOU-
ZA GROSSI, assessora jurídica, portadora do RG n. 
42.360.494-6, inscrita no CPF sob n. 368.727.648-13; para, 
sob a presidência da última, constituírem Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar visando à apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas descritas na 
SEI n. 29.0001.0018823.2021-58, bem como proceder ao 
exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso 
dos trabalhos. 

Art. 2º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a con-
clusão dos trabalhos da referida comissão.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Cedral, 03 de março de 2021; 90º ano de Emancipação Polí-
tico-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria nº. 2.999, de 03 de março de 2021. 

Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apuração 
de eventuais irregularidades administrativas.

O Prefeito Municipal, Sr. PAULO RICARDO BEOLCHI DE 
LUCAS, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e, considerando a SEI n. 29.0001.0018823.2021-
58, existente junto ao Ministério Público do Estado de São 
Paulo; 

Resolve: 

Art. 1º. DETERMINAR a instauração de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, que será registra-
do sob o n. 001/2021,visando à apuração de eventuais 
responsabilidades administrativas descritas na SEI n. 
29.0001.0018823.2021-58, bem como proceder ao exame 
dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos traba-
lhos.

Art. 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, 
a Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados pela portaria de n. 2.998/2021. 

Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão 
terá acesso a toda a documentação necessária à elucida-
ção dos fatos, junto ao Processo Administrativo, bem como 
deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais 
provas que entender pertinentes. 

Art. 4º. A Comissão constituída para apuração dos fatos terá 
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação 
desta portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar 
o relatório fi nal, resguardado o direito do contraditório e am-
pla defesa aos envolvidos, conforme Art. 5º, LV, da Constitui-
ção Federal.  

Parágrafo primeiro: O prazo a que refere o artigo anterior 
poderá ser prorrogado, por meio de requerimento a ser enca-
minhado ao Prefeito Municipal antes da expiração do prazo e 
em tempo hábil para apreciação, devendo constar a justifi ca-
tiva da não conclusão do processo administrativo e os atos 
ainda pendentes de execução. 

Parágrafo segundo: Se a prorrogação do prazo ainda não for 
sufi ciente à conclusão dos atos, a comissão deverá apre-
sentar novo requerimento ao Prefeito Municipal, nos moldes 
do anterior, solicitando sua recondução ou a designação de 
nova comissão.  

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Cedral, 03 de março de 2021; 90º ano de Emancipação Polí-
tico-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferi-
das por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados 
no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de 
vagas disponíveis, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para mani-
festar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes 
documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, 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 fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, 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, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 
  
Nº de Inscrição: 1411051
Candidato (a): MICHELLE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 17°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 

Mirassolândia, 04 de Março de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MA-
TOS  
Prefeita Municipal


