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Construção e comércio puxam queda e 
geração de empregos cai 85% em março

DADOS DO CAGED

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Trator roubado foi recuperado pela Polícia Ambiental 

Divulgação Rio Preto registrou um saldo 
positivo de 200 vagas cria-
das, com 4.787 admissões e 
4.587 demissões em março. 
Dados foram divulgados on-
tem pela Caged. No entan-
to, o número representa uma 
queda de 85,3% na geração 

de empregos, já que em fe-
vereiro o saldo foi de 1.368.
O setor de construção civil foi 
o que teve o pior desempenho, 
com 426 contratações e 581 
desligamentos no período, re-
sultando em um saldo negativo 
de 155 vagas perdidas.Pág.A2

Comércio e 
shoppings abrirão 
no sábado, feriado 

de 1º de Maio
Após o anúncio do Governo  

do Estado ontem, ampliando o 
horário do comércio das 6h às 
20h, as lojas do centro de Rio 
Preto irão abrir neste feriado de 
Dia do Trabalho (1) das 9h às 
15h e os shoppings funcionarão 
das 14h às 20h.   Pág.A2

Construtora 
e prefeitura 

anunciam novo 
empreendimento

De acordo com informações 
da Construtora, o produto é iné-
dito para a cidade e é voltado 
para famílias que desejam con-
quistar a casa própria com os be-
nefícios do Programa Casa Verde 
e Amarela e o financiamento da 
Caixa.    Pág.A2Lojas do centro comercial vão abrir no sábado a partir das 9h até às 15h

Semae investe 
R$ 5 mi em 

ampliação de 
almoxarifado

Pág. A2

R$ 10 MILHÕES 
Prefeitura fechou compra 
anual para aquisição de 
oxigênio medicinal para 

61 unidades de saúde de 
Rio Preto. 

Pág.A5

Prefeitura constrói bolsões de 
estacionamento em avenidas

Secretaria de Serviços Ge-
rais, está construindo bolsões 
de estacionamento nos bairros 
São Deocleciano e Belvede-
re. De acordo com o secretário 
Ulisses Ramalho, na Avenida 
Nelson Sinibaldi, bairro São 
Deocleciano, serão 58 vagas e 

na avenida Belvedere, outras 30 
vagas serão implantadas. A obra 
que fica no bairro São Deoclecia-
no tem previsão de 15 dias para 
ser finalizada a primeira etapa; já 
a parte que fica no bairro Belve-
dere, a previsão de finalização é 
de 45 dias.             Pàg.A3

Criança corre pegar pipa na rua, 
é atropelada e motorista foge

Pág. A4

Ambiental prende 
trio acusado 
de roubo a 

propriedade rural
A Policia Ambiental prendeu 

na noite de terça-feira três 
suspeitos de roubo a uma 
propriedade rural na região e 
recuperou um trator e R$ 4 mil 
levados da família que ficou 
refém e foi agredida. Pág.A4

Pág. A3

Projeto que cria 
Região Metropolitana 

chega à Alesp em 
maio, diz Itamar

PLACAS
Prefeitura já trocou 
mais de 2,5 mil 
placas de rua para 
localização de logra-
douros; ao todo, em 
dois anos já foram 
44 bairros atendi-
dos.             
Pág.A4

Divulgação SMCS
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Ore, Terra 
amada!

Abril é um mês de importantes 
celebrações para o país e para o pla-
neta: 19, Dia do Índio; 21, Tiradentes 
e Inauguração de Brasília; e 22, além 
de ser o Dia da Terra, marca o “acha-
mento” do Brasil, em 1500, por Pedro 
Álvares Cabral (1467-1520).

Considero oportuno, inspirado pela 
operosa Fé em prol do bem desta 
nação, sempre buscar renovadas 
energias no Pai Celeste. A prece – seja 
ela a devoção de um crente ou o ato 
do pensador, ao refletir sobre os mais 
elevados ideais – é uma ferramenta 
que deveríamos melhor utilizar. Assim 
encontramos, a partir do interior de 
nós mesmos, recursos indispensáveis 
para a solução dos mais complexos problemas que possam surgir. 

Ao meditar sobre como colaborar para o legítimo auxílio a 
todas as famílias e comunidades, igualmente conquistamos a 
compreensão de que o Amor Fraterno é essencial à vida. Quando 
há verdadeiro Amor e íntegra Justiça, tudo dá certo. Um exemplo? 
Se, movidos pelo espírito de Caridade, levarmos um remédio a um 
enfermo, esse medicamento trará melhor resultado a quem está 
sendo socorrido. O Bem é o encanto da existência espiritual e 
humana. E Deus quer o nosso benefício, não segundo a estultícia 
terrena; entretanto, de acordo com a Sua Sabedoria Excelsa. Por 
isso, pregamos o imperativo urgente da União das Duas Huma-
nidades, preconizada por Alziro Zarur (1914-1979) e que aqui 
defendemos: a da Terra com a do Céu, de forma consciente. (...)

Nunca estamos abandonados. Anjos da Guarda continuamente 
permanecem ao nosso lado. É o galardão com que o Governo 
Espiritual Invisível felicita os seres terrenos, porquanto concretiza 
a profecia apocalíptica da junção das dimensões que, apesar de 
separadas em aparência, estarão claramente unidas com o baixar 
ao orbe terrestre da Jerusalém Celestial (Apocalipse, 21:2).

Quem não precisa de preces? Que país não necessita urgen-
temente de orações? Então, vamos falar com Deus.

Ó Jesus, Mestre Amado, nosso Senhor, nossa Rocha, nossa 
Força, nosso Escudo, nossa Salvação, Tu trazes a fórmula perfeita 
para premiar as Almas com a felicidade perpétua, nascida da Fé 
Realizante, geradora das Boas Obras, as quais Tu apregoas por 
meio do Teu Mandamento Novo, de Amor Divinal (Evangelho, 
consoante João, 13:34 e 35; 15:7, 8, 10 a 17 e 9).

E, no Livro das Profecias Finais, encontramos a confirmação 
encorajadora da Tua Volta Triunfante, que a muitos surpreende-
rá, como Tu mesmo advertiste, no Evangelho, segundo Lucas, 
17:24: “Assim como o relâmpago, num repente, fulgura de uma 
à outra extremidade do Céu, da mesma forma será a volta do 
Filho de Deus”.

Isso ocorrerá, conforme as advertências que, pelos milênios, 
mandaste ao mundo: “Aquele que dá testemunho destas coisas 
diz: Certamente venho sem demora. Amém! Ora vem, Senhor 
Jesus!” (Apocalipse, 22:20).

Ó Senhor, clareia o nosso Espírito, fortalece o nosso íntimo, 
conforta o nosso coração, para que persistamos até aquele dia 
esplendoroso do Teu Magnífico Retorno.

E agora, Celeste Provedor das nossas mais justas súplicas, 
Tu, que és o Amor que nunca morre, acolhe o pedido que neste 
instante vamos fazer-Te. O meu é este: protege o Brasil e o mundo! 
Atende-o, Mestre dos mestres, na exata razão do nosso mereci-
mento, porque Tu mesmo ensinaste que cada um é merecedor 
do prêmio ou da reprimenda mediante as próprias realizações.

Graças, Senhor! Dá-nos a Divina Paz, que prometeste àqueles 
que vivem o Teu Novo Mandamento: “Minha Paz vos deixo, minha 
Paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a Paz 
de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso 
coração nem se arreceie, porque Eu estarei convosco, todos os 
dias, até o fim do mundo!” (Evangelho, segundo João, 14:27 e 
1, e Mateus, 28:20).

“Glória a Deus nas Alturas, Paz na Terra aos Homens [às 
Mulheres, aos Jovens, às Crianças e às Almas Benditas, os Espí-
ritos Luminosos] da Boa Vontade de Deus!” (Evangelho, segundo 
Lucas, 2:14).

Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é 
o Grande Amigo que não abandona amigo no meio do caminho.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO 

HOJE R$ 5 MILHÕES

Construtora e prefeitura 
anunciam empreendimento

Fenhouse é 
um projeto de 
um residencial 
privativo e será 

construído 
na Avenida 
Belvedere

A Pacaembu Constru-
tora vai anunciar nesta 
quinta-feira (29) um novo 
investimento em Rio Preto 
em parceria com a Emcop 
(Empresa Municipal de 
Construções Populares) e 
a Prefeitura Municipal.

De acordo com infor-
mações da Construtora, 
o produto é inédito para 
a cidade e é voltado para 
famílias que desejam con-
quistar a casa própria com 

os benefícios do Programa 
Casa Verde e Amarela e o 
financiamento da Caixa.

Fenhouse é um projeto 

de um residencial pri-
vativo e será construído 
na Avenida Belvedere. 
“O momento é favorável, 
com excelentes taxas para 
imóveis novos. Além disso, 
nossa parceria consolida-
da com a Caixa e o perfil 
do produto, com boa de-
manda de consumidores 
na cidade, foram impor-
tantes para apresentá-lo 
a um mercado tão estra-
tégico”, comenta Victor Al-
meida, vice-presidente de 
negócios da Pacaembu.

Andressa ZAFALON 

Semae fará ampliação de 
prédio do almoxarifado

A empresa 
vencedora 
terá que 

fornecer todos 
os materiais, 

inclusive mão de 
obra

O Semae irá fazer uma obra 
de ampliação do seu prédio de 
almoxarifado que fica localiza-
do na Rodovia Délcio Custódio 
da Silva. O valor total da obra 
ultrapassa o valor de R$5 
milhões.

Ao todo cinco empresas 
participaram da disputa apre-
sentando as suas propostas 
para a realização da obra, as 
mesmas foram abertas nesta 
quarta-feira, dia 28.

A empresa vencedora terá 
que fornecer todos os mate-

riais, inclusive mão de obra, 
maquinários e equipamentos 
que serão necessários para a 
execução da obra.

A Constroeste Construtora e 

Participações LTDA, apresentou 
a menor proposta no valor de 
R $5.243.053,85, a segunda 
menor proposta foi da Concreta 
Construções LTDA no valor de 
5.399.390,54, em seguida a 
Gomes & Benez Engenharia 
LTDA com R$ 5.400.000,00 e 
por último a Construtora Alpha 
Vitória LTDA no valor de R$ 
5.634.552,16.

Com a definição das pro-
postas, as mesmas agora 
serão analisadas pela gerência 
gestora do processo. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REPORTAGEM

Geração de empregos 
cai 85% em março

O Ministério da Economia 
divulgou nesta quarta-feira (28) 
os dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados) do mês de março. 
Rio Preto registrou um saldo 
positivo de 200 vagas criadas, 
com 4.787 admissões e 4.587 
demissões. No entanto, o nú-
mero representa uma queda de 
85,3% no crescimento de ge-
ração de empregos, já que em 
fevereiro o saldo foi de 1.368.

O setor de construção civil 
foi o que teve o pior desempe-
nho no mês, com 426 contra-
tações e 581 desligamentos 
no período, resultando em 
um saldo negativo de 155 
vagas perdidas. Esse foi o pior 
desempenho da construção 
desde o início da pandemia. 
Antes disso, o índice mais baixo 
havia sido registrado em abril 
do ano passado com o déficit 
de 81 vagas.

“A queda na área de cons-
trução é surpreendente, pois 
havia perspectivas positivas 
para o setor nos próximos me-
ses. O único fator de que pode 
ser associado como causador 
dessa queda é o lockdown, que 

fez com que as construtoras 
tivessem que interromper os 
seus serviços neste mês de 
março”, afirmou o economista 
José Mauro da Silva.

O comércio também ficou 
no negativo neste mês de 
março. Com 1.331 admissões 
e 1.435 demissões, o setor 
perdeu 104 vagas no período. 
A última vez que o comércio 
registrou um índice negativo foi 
em junho de 2020, quando o 
resultado foi um saldo negativo 
de 212 vagas.

“O saldo negativo em março 
já era esperado, principalmente 
porque tivemos um lockdown 
neste período. Até o final do 
ano e início de 2021 estáva-
mos com bons índices; porém, 
a partir de fevereiro, com o 
anúncio da fase mais restritiva, 
muitas empresas não puderam 
trabalhar nem com delivery e 
fecharam suas portas. Infeliz-
mente, muitos empregos foram 
perdidos e este saldo negativo 
se deve a este momento. Saldo 
positivo novamente devemos 
ter a partir do momento em 
que evoluirmos para as fases 
laranja e amarela, com circula-
ção maior de pessoas e onde a 
população se sinta mais segura 
para ir até os estabelecimentos 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

fazer suas compras”, afirmou 
Kelvin Kaiser, presidente da 
Acirp.

O setor de serviços foi o que 
teve o melhor desempenho 
em Rio Preto, com 242 vagas 
criadas. A indústria (202) e a 
agropecuária (8) também tive-
ram índices positivos. “O setor 
de serviços conseguiu superar 
bem o lockdown e se adaptou 
ao formato remoto. Acredito 

Comércio e construção civil foram responsáveis pela 
queda na geração de emprego

que um crescimento de vagas 
geradas, como houve no início 
do ano, só volte a ocorrer a 
partir de agosto”, afirmou o 
economista.

No acumulado de 2021, 
Rio Preto conta com 17.218 
contratações e 14.342 de-
missões, com saldo positivo 
de 2.876 vagas criadas. No 
âmbito nacional, o Brasil gerou 
184.140 postos de trabalho.

Guilherme BATISTA

FERIADO 1 DE MAIO

Calçadão abre das 9h às 15h e 
shoppings das 14h às 20h no sábado

Após o anúncio do Governo 
Estadual na tarde desta quarta-
-feira (28), ampliando o horário 
do comércio das 6h às 20h, 
as lojas do centro de Rio Preto 
irão abrir neste feriado de Dia 
do Trabalho (1) das 9h às 15h 
e os shoppings funcionarão das 
14h às 20h.

A expectativa, de acordo 
com o Sincomercios (Sindica-
to do Comércio Varejista), é 
de que o público se sinta um 
pouco mais seguro e confian-
te para ir às compras. “Com 
essa ampliação de horário vai 
facilitar para o empresário, 
que está buscando sobreviver, 
e para o consumidor que terá 
mais opção de horário para ir 
às compras, principalmente 
por estarmos tão próximos do 
Dia das Mães que é conside-
rado o ‘segundo Natal’ para 
o comércio”, salienta Ricardo 
Arroyo, vice-presidente do 
Sincomercio.

Andressa ZAFALON A Acirp, por nota, informou 
que “ficou acordado com o 
Sincomércio que as lojas po-
derão funcionar por 6 horas. 
O Dória hoje ampliou para 14 
horas o funcionamento das 
atividades comerciais, então 
o lojista vai poder escolher 
funcionar por 6 horas entre o 
período permitido a partir de 
1º de maio, que é das 6h às 
20h. O empresário que quiser 
abrir, deve entrar no site do sin-
dibrasil e fazer a solicitação”, 
explica a Associação.

A regra dos 25% de capa-
cidade máxima permitida para 
atendimento presencial con-
tinua valendo, assim como o 
toque de recolher que começa 
às 20h e vai até às 5h do dia 
seguinte.

Em relação aos protocolos 
sanitários determinados pela 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde), nada muda. A másca-
ra continua obrigatória, a medi-
ção de temperatura também e 
o distanciamento social.

Lojas do Calçadão e centro, além dos shoppings vão 
funcionar no sábado, feriado de 1 de maio

Guilherme BATISTA
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Trânsito instala 2,5 mil 
placas em 44 bairros

A Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança de 
Rio Preto anunciou desde 
2019 a instalação de 4.000 
placas com nomes de ruas e 
avenidas. Até agora, já foram 
instaladas 2.594 placas. 

O serviço de instalação 
das placas priorizou bairros 
em que havia maior demanda 
por esse tipo de informação. 
No ano de 2019, foram ins-
taladas 1.254 placas em 16 
bairros de todas as regiões 
da cidade. Já em 2020, 28 
bairros foram atendidos, com 
1.340 sinalizações desse 
tipo. No total, o aumento foi 
de 6,8%.

“Apesar das tecnologias 
ajudarem muito a ter mais 
cuidado e informações no 
trânsito, as placas são es-
senciais e indispensáveis, por 
ajudarem a ter maior noção 
sobre a localização. Por mais 
que a pessoa conheça muito 
as ruas de Rio Preto, sempre 
tem um lugar desconhecido 
em que a placa vai te ajudar 

a se localizar”, diz o presiden-
te do Sindicato dos Taxistas, 
André Luiz Cabello.

O  i n v e s t i m e n t o  t o -
tal, até o momento, soma 
R$431.620,84. Sendo em 
2019 investido R$208.655,57 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

SEMAE

Vereadores discutem mudanças em 
projeto que gera dúvidas sobre anistia

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Pedro Roberto 
(Patriota) e os vereadores 
João Paulo Rillo (PSOL), Odélio 
Chaves (Progressistas), Bruno 
Moura (PSDB) e Renato Pupo 
(PSDB) se reuniram com o 
advogado do Semae, Rodrigo 
Segantini, para discutir altera-
ções no projeto de Lei Comple-
mentar nº 09/2021 de autoria 
do Executivo, que estabelece 
medidas para conter perdas 
comerciais na gestão de con-
tas da autarquia, assim como, 
aprimora a administração de 
sua dívida ativa.

O Projeto dá autonomia 
à autarquia de, por exemplo, 
desligar a água, especialmen-
te dos beneficiários da tarifa 
social, caso se enquadrem nos 
propósitos da lei, bem como o 
desligamento de água de imó-
veis abandonados.

Durante o encontro, os par-
lamentares apresentaram ques-
tionamentos sobre os incisos I, 
II e III do Art. 5, do projeto, até 
porque, esses incisos foram 
motivos de discussões na ses-
são desta terça (27), quando o 
vereador Rillo apresentou uma 
emenda – que foi aprovada – 
trocando a palavra “poderá” 
por “deverá”, dando assim, 

Andressa ZAFALON 

Avenidas da zona leste ganham 
bolsões de estacionamento

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Ser-
viços Gerais, está construindo 
bolsões de estacionamento 
nos bairros São Deocleciano 
e Belvedere. De acordo com 
o secretário Ulisses Ramalho, 
na Avenida Nelson Sinibaldi, 
bairro São Deocleciano, serão 
58 vagas e na avenida Belve-
dere, outras 30 vagas serão 
implantadas.

“Essa é uma parceria da 
Prefeitura com a empresa 
CPFL que autorizou a implan-
tação dos bolsões nas áreas 
dos linhões e que irão ajudar 
em muito na manutenção do 
local e também a solução para 
reivindicação antiga dos co-

merciantes daquela área para 
facilitar o estacionamento no 
caso de compras rápidas dos 
clientes ao longo da avenida”, 
disse Ramalho.

A obra que fica no bairro 
São Deocleciano tem previsão 
de 15 dias para ser finalizada 
a primeira etapa; já a parte 
que fica no bairro Belvedere, 
a previsão de finalização é de 
45 dias.

Outro bolsão de estacio-
namento também está sendo 
implantado na avenida Abe-
lardo Menezes, que cruza a 
avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, próximo à Unip, 
no bairro Tarraf. Este bolsão 
é uma parceria direta entre a 
Universidade e a companhia 
de energia elétrica CPFL.

Da REDAÇÃO Divulgação SMCS

88 VAGAS

RUAS LOCALIZADAS

Secretaria de Serviços Gerais, está construindo bolsões de 
estacionamento nos bairros São Deocleciano e Belvedere

e R$222.965,27 em 2020.
Além da instalação de pla-

cas em vias que não contam 
com esse tipo de sinalização, 
a secretaria promoveu a tro-
ca de placas degradadas ou 
ilegíveis. O contrato com a 

obrigatoriedade ao Semae de 
religar a água.

“Tenho dúvidas em relação 
ao projeto por receio de que 
pessoas possam usar de má fé 
para serem anistiadas de dívi-
das de água, podendo até não 
ser de moradias, mas também 
de estabelecimentos”, disse o 
vereador Rillo durante a sessão.

Ficou definido que os parla-
mentares irão apresentar emen-
da para elucidar alguns pontos 
da proposta que, segundo eles, 
poderiam ter interpretação 
equivocada.

A redação final da alteração 
será realizada pelo vereador 
Renato Pupo (PSDB). O pro-

Secretaria de Trânsito já instalou 2,5 mil placas de rua em 44 bairros

empresa responsável pelo 
fornecimento das placas pre-
vê a aquisição e instalação 
de mais 1,4 mil placas com 
nomes de ruas. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Guilherme BATISTA

jeto, que teve votação adiada 
na última sessão (27/04), a 
pedido de Pupo retorna para 
discussão e votação na próxima 
terça-feira (4).

“Não temos ainda a redação 
final do Projeto. Houve mais ou 
menos um consenso que eu 
passei para minha assessoria 
e eles estão formatando a re-
dação. Amanhã devo já passar 
para os vereadores e, caso 
seja aprovado, protocolamos 
amanhã mesmo”, explica Pupo.

Além dos vereadores, par-
ticiparam do encontro repre-
sentante do vereador Robson 
Ricci (Republicanos) e o diretor 
jurídico, Ailton Bertoni.

Região Metropolitana
O governador João Doria (PSDB) deverá enviar o projeto, que 

cria a Região Metropolitana de Rio Preto, para ser analisado 
pela Assembleia Legislativa, na primeira quinzena de maio. A 
informação é do deputado Itamar Borges (MDB), que se reuniu 
com seu companheiro de partido, prefeito Edinho Araújo, em 
São Paulo. A proposta pretende agregar cerca de 30 municí-
pios da região, com o objetivo de integrar programas culturais 
e projetos para viabilizar obras, por exemplo, a construção da 
terceira pista entre Rio Preto a Mirassol. O parlamentar relatou 
ainda ao prefeito, o andamento do projeto que torna Rio Preto 
em Município de Interesse Turístico (MIT). A proposta, diz ele, já 
foi aprovada pelo corpo técnico da área de turismo e em breve 
será votado pelo plenário da Assembleia. Na foto, prefeito Edinho 
e deputado Itamar Borges. 

Respeito 
Brasileiros que somos, nun-

ca perguntamos, pais e mães, 
é claro, de onde vem a vacina, 
quem pesquisou ou quem 
produziu. Nessa área o Brasil 
sempre foi campeão do mundo, 
graças ao idealismo de médi-
cos e cientistas que dedicaram 
e dedicam suas vidas em favor 
da saúde das pessoas. Sempre 
de forma silenciosa, o País 
adquiriu o respeito do mundo 
todo na área da vacinação 
em massa da população, seja 
criança ou adulta…  

Paulo Moura
Paulo Pauléra (PP) esclareceu que sua proposta que cria o ‘Dia 

do Choro’ tem o objetivo de homenagear o maestro, compositor, 
arranjador, saxofonista e clarinetista Paulo Moura (foto), ícone 
da cultura de Rio Preto. O rio-pretense teve reconhecimento, 
não só no Brasil, como também no exterior. Pela sua grandeza, 
o então prefeito Liberato Caboclo criou o Teatro Paulo Moura, 
que fica no prédio da Swift. O artista foi premiado, por exem-
plo, com o Grammy latino para música raiz, em 2000. Como o 
projeto gerou polêmica, o vereador esclareceu que “já existe o 
Dia Nacional e Estadual do Choro, e propor este projeto serve 
como homenagem ao nascimento do mais importante músico 
rio-pretense”. A data escolhida para comemorar é 15 de julho, 
dia em que nasceu o artista, que morreu aos 77 anos, no Rio 
de Janeiro, em 2010. O projeto será votado, em segundo turno, 
na sessão da próxima terça-feira.

Provisório 
O engenheiro da Secretaria 

de Serviços Gerais, Humberto 
Scandiuzzi, diz que o ponto 
de apoio passa por reforma, 
portanto, é provisório. Em 
breve, diz ele, os totens, dos 
18 pontos de apoio disponí-
veis na cidade, vão constar o 
horário de almoço, a fim de 
informar à população para não 
levar entulho nesse horário. 
Um morador defende que o 
horário seja estendido até as 
20h. A multa por descarte 
irregular é de até R$ 6,5 mil. 

‘Debate’ 
Agora, diante da pandemia 

provocada pelo coronavírus 
que assola o mundo, o grande 
‘debate’ se dá em torno da 
vacina contra a covid-19. Cau-
sa estranheza, porque quem 
deveria dar exemplo, não dá. 
Enquanto os líderes batem 
cabeça, o povo ordeiro e tra-
balhador, está se vacinando 
e, entrevistados, sentem-se 
felizes e aliviados. Em breve 
mais vacinas vão entrar no 
mercado e a ciência vencerá o 
negacionismo. Melhor assim! 

Poeira
As empresas que atuam na 

construção de grandes obras 
na cidade não respeitam a lei 
que proíbe prejudicar morado-
res nas proximidades do em-
preendimento. É o que aconte-
ceu ontem no Jardim Yolanda, 
com caminhões levando terra 
para ser depositada em uma 
área onde serão erguidas três 
torres. Será que a Secretaria 
do Meio Ambiente não tem 
fiscal para fazer cumprir a 
lei?  Pelo jeito, poeira na casa 
alheia não é problema! 

Ponto de apoio 
A falta de aviso nítido no 

ponto de apoio localizado pró-
ximo ao Parque Ecológico, na 
Avenida Benedito Rodrigues 
Lisboa, gerou reclamação de 
moradores. A placa diz que o 
horário de funcionamento é 
das 7h às 16h45, porém, não 
informa que no horário para o 
almoço, das 11h às 12h30, 
o recebimento de material é 
interrompido. Segundo um 
morador, as pessoas, para não 
ficar esperando, acabam des-
pejando o entulho na calçada.

Às favas
Ainda repercute o fato de 

o ministro da Casa Civil, Luiz 
Eduardo Ramos, ter revelado 
que foi tomar a vacina contra 
a covid-19, escondido. Chega 
a ser hilário, transparecendo 
que o general estava come-
tendo um crime contra o pa-
trimônio público. Aliás, pecou, 
sim, por não ter mostrado ao 
Brasil que estava se vacinan-
do para se proteger desse 
vírus que já ceifou a vida de 
quase 400 mil brasileiros. Às 
favas o negacionismo!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

OLÍMPÍA
Prefeitura permite reabertura de parques

O decreto foi publicado 
nesta quarta-feira (28) pelo 
Prefeito da cidade, Fernando 
Cunha que alega que o Plano 
SP estabelece autorização 
expressa quanto à abertura 
de parques.

“As inúmeras dúvidas origi-
nadas nos gestores dos par-
ques, bem como na imprensa 
local e regional, quanto ao 

ente responsável pela aber-
tura dos parques, mesmo o 
Plano SP já tendo preconizado 
tal autorização, decreto que 
os Parques Aquáticos e Te-
máticos poderão retornas às 
suas atividades, desde que 
cumpridos os protocolos já 
apresentados ao Comitê de 
Gestão de Crise e Ministério 
Público”, informa o docu-
mento.

Para seguir o decreto da 

Fase Transição, os parques 
poderão receber somente 
25% do limite de capacidade 
máxima permitida.

O Hot Beach, um dos par-
ques aquáticos localizados em 
Olímpia, vai reabrir somente 
no dia 6 de maio, mesmo com 
a permissão sendo válida a 
partir do dia 1.

“Para evitar aglomeração, 
a bilheteria do parque seguirá 
fechada, trabalhando apenas 

com vendas on-lines ou pelas 
agências de viagens”, destaca 
a assessoria do Parque.

Antes da pandemia, o 
parque aquático Hot Beach 
recebia uma média de 6 mil 
pessoas aos sábados e do-
mingos e na reabertura do 
ano passado, em outubro, 
recomeçaram com cerca de 
200 pessoas por dia – nos 
primeiros dias – seguindo au-
mentado gradualmente.

Andressa ZAFALON 
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Criança corre pegar 
pipa, é atropelada 
e motorista foge

Policias militares foram 
acionados nesta terça-feira 
(27) após uma denúncia infor-
mando sobre o atropelamento 
de um menino de 10 anos 
na Avenida Antônio Antunes 
Junior por volta das 17h50.

Ao chegarem no endereço 
foram informados de que o 
condutor da moto tinha dei-
xado o local do acidente sem 
prestar primeiros socorros.

Pelo fato da área do aci-
dente não estar preservado 
não foi possível realizar o exa-
me de perícia como também 
não encontraram vestígios do 
veículo.

Os policiais se dirigiram 
então para o Hospital da 
Criança e Maternidade onde 
se encontrava o garoto, que 
informou aos PMs que o aci-
dente aconteceu quando ele 

foi atravessar a rua para pegar 
uma pipa e acabou não vendo 
a moto. Ele não soube informar 
as características do veículo ou 
do condutor.

De acordo com o médico, a 
vítima teve uma fratura exposta 
na tíbia direita, algumas esco-
riações e ferimentos, porém 
sem maiores riscos aparentes. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

PERIGO NAS RUAS

Vítima foi levada ao 
Hospital da Criança 
e Maternidade para 
atendimento; segun-
do médicos não corre 
risco grave

BRIGA POR PIPA

Mãe entrega filho que 
deu facada em briga

Durante a noite da última 
terça-feira (27) policiais mili-
tares foram acionados sobre 
uma briga entre adolescentes 
envolvendo agressão com 
faca por volta das 20h40 no 
Conjunto Habitacional Nova 
Esperança.

Ao chegarem no local já 
não havia sinais de briga e 
nem dos adolescentes, sendo 
informados neste momento 
que o adolescente de 14 anos 
foi levado por seus familiares 
até o UPA Norte.

Já na unidade em contato 
com a vítima, ele disse não 
saber o nome do envolvido 
e que a briga aconteceu por 

causa de uma pipa. Segundo 
o atendimento médico o jo-
vem apresentou um corte de 
faca em sua cabeça, próximo 
a orelha esquerda, sendo su-
perficial e sem riscos.

Sabendo da briga a mãe 
do adolescente de 16 anos 
entrou em contato com a 
polícia informando que seu 
filho era o autor da facada, 
confirmando que o motivo da 
briga era sobre uma pipa.

Foi pedido um exame de 
IML para a vítima e o boletim 
de ocorrência foi registrado 
como lesão corporal, sendo 
que nenhum dos envolvidos 
compareceu na Central de 
Flagrantes. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Adolescente ferido foi atendido na UPA Norte

FERNANDÓPOLIS

Avião faz pouso 
forçado em rodovia

Após ter problemas no mo-
tor um avião Cessna 150 foi 
obrigado a realizar um pouso 
de emergência na manhã des-
ta quarta-feira (28) por volta 
das 8h40 na Rodovia Percy 
Waldir Seneguini, região de 
Fernandópolis/SP.

De acordo com as informa-

ções da Polícia Rodoviária do 
município o pouso foi reali-
zado na altura do quilometro 
561. No interior do avião 
estavam o piloto e o aluno de 
aviação que não apresenta-
ram ferimentos.

Por pousar no gramado 
da rodovia não foi necessário 
interditar o trânsito do local. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Avião fez pouso forçado em rodovia vicinal de Fernandópolis

Divulgação

SOLANGE MARIA CAZALEIRO 
– Falecida aos 62 anos de idade, 
natural de São Paulo/SP, era divor-
ciada. Seu sepultamento deu-se no 
dia 28/04/2021 às 16:00. Saindo seu 
féretro do velório crematório Jardim 
da Paz para o crematório Parque 
Jardim da Paz.

PHILOMENA MINJONO SEZARA – 
Falecida aos 89 anos de idade, natural 
de Monte Alto/SP, era viúvo. Deixou 
seus fi lhos Francisco, Celso, Benedi-
ta, Celia, Marcos. Seu sepultamento 
deu-se no dia 28/04/2021 às 16:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

MARIA ENCARNACION MARCOS 
TAGLIAFERRO – Falecida aos 85 anos 
de idade, natural de Catanduva/SP, era 
viúva. Deixou seus fi lhos Jesus Cesar, 
Susana Mara, Sandra Regina, Carmen 
Silva. Seu sepultamento deu-se no 
dia 28/04/2021 às 10:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Ressurreição.

JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA 
– Falecido aos 63 anos de idade, na-
tural de Pereira Barreto/SP, era casado 
com Creusa Cotes Gregorio da Silva. 
Deixou seus filhos Graciele, José 

  FALECIMENTOS
Carlos, Barbara. Seu sepultamento 
deu-se no dia 28/04/2021 às 14:30. 
Saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MARIA OSA DE FARIA – Fale-
cida aos 91 anos de idade, natural 
de Paulo de Faria/SP, era separada 
judicialmente. Deixou seus filhos 
Sandra Solange, José Augusto, 
Francisco Carlos. Seu sepultamento 
deu-se no dia 28/04/2021 às 16:00. 
Saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ANTONIO REGO – Falecido aos 
74 anos de idade, natural de Ibirá/
SP, era casado com Edenir Valentina 
France Rego. Deixou seus filhos 
Rogerio Carlos, Rodrigo Fabiano. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
28/04/2021 às 15:00. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

VALERIA OLIVEIRA DE LIMA 
– Falecida aos 53 anos de idade, 
natural de Valinhos/SP, era solteira. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
28/04/2021 às 10:00. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

INVESTIGAÇÃO

DEIC identifica autor de tentativa 
de homicídio e apreende arma

A 3ª Divisão Especializada 
de Investigações Criminais de 
Rio Preto identificou por volta 
das 19h30 desta terça-feira o 
autor do disparo de arma de 
fogo que atingiu um metalúrgi-
co de 43 anos em uma briga de 
trânsito no último sábado (24).

De acordo com as informa-
ções da DEIC, uma testemunha 
teria visualizado o veículo do 
autor, sendo instruídas a polícia 
as características e a placa de 
identificação do carro, junto 
com algumas informações 
incompletas.

A Polícia Civil então lapidou 
tais informações e enfim identi-
ficou o veículo e seu proprietá-
rio, sendo levantado o histórico 
do suspeito onde foi constado 
que a pessoa já possui antece-
dente sobre posse de arma de 
fogo de calibre 32, o mesmo 
que alvejou a vítima.

A partir destas novas infor-
mações os policiais consegui-
ram identificar que o suspeito 
estava transitando pelas re-
dondezas da Zona Norte da 
cidade, sendo que momentos 
depois o veículo mencionado 
pela testemunha foi avistado, 
o que acarretou na abordagem.

Questionado sobre o caso 
o autor imediatamente confes-
sou ter atirado na vítima e em 
seguida, apontou aos policiais 
o local onde jogou a arma, que 
foi devidamente recolhida e 
encaminhada à perícia.

Por não portar a arma de 
fogo no momento da aborda-
gem e o disparo ter sido efetu-
ado no sábado, o suspeito não 
foi preso em flagrante.

O crime aconteceu no úl-
timo sábado (24) por volta 
das 22h30 na Rua Coitinho 
Cavalcante, onde o metalúrgi-
co trafegava com a sua moto 
quando após discutir com o 

motorista de um carro branco 
foi alvejado por um tiro próxi-
mo ao cruzamento com a rua 
Sebastião Volpe.

Segundo a última atuali-
zação sobre a saúde do me-
talúrgico, ele se encontra em 
estado grave, com quadro de 
paraplegia, pois o projétil atingiu 
sua coluna vertebral.

De acordo com o Delegado 
Alceu Lima de Oliveira Junior, 
chefe da Delegacia de Homicí-
dios, o caso esta sendo apurado 
em inquérito policial que “logo 
deverá se concluído”. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

CATANDUVA
Ambiental prende assaltantes de 

propriedade rural e recupera trator 

A Policia Ambiental foi acio-
nada na noite desta terça-feira 

(27) após uma denuncia infor-
mando que três suspeitos teriam 
roubado um trator e R$4 mil em 

uma propriedade rural em Arira-
nha. As vítimas foram feridas e 
os criminosos estavam armados.

Desse modo a equipe com-
posta se deslocou até as proxi-
midades da Vila Roberto, mo-
mento em que foi avistado o Fiat 
uno ocupado por três suspeitos 
que adentrando  um canavial e 
um pomar de limão.

Logo após a apreensão do 
veículo, a equipe se deslocou a 
possíveis locais utilizados pelos 
criminosos para esconderijos, 
sendo localizou recentes rastros 
de tratores em meio à vegetação 
onde em quilômetros seguindo 
as marcas deixadas pelo equi-
pamento foi localizado, meio a 
um maciço, o trator.

Em seguida a equipe des-

locou ao local do abandono do 
Fiat uno para apresentação dos 
dados a Central de Flagrante de 
Catanduva, quando foram infor-
mados de que três pessoas sujas 
e descalças estavam pela Vila 
Roberto tentando pegar carona 
a cidade vizinha.

A equipe retornou ao en-
dereço inicial onde identificou 
os criminosos, que  passaram 
a pular de casa em casa com 
intuito de fugirem, e após um 
longo acompanhamento a pé , 
eles foram detidos, sendo ainda 
localizado em poder de um deles 
a quantia de R$ 4.680,00 bem 
como a chave do Fiat Uno. Os 
envolvidos foram levados para 
a Central de Flagrantes onde 
foram presos em flagrante.

Da REDAÇÃO

25 CAIXAS
Patrão flagra empregados 

desviando carga de bananas
Na manhã desta terça-feira 

(27) a Central de Flagrantes re-
gistrou um boletim de ocorrência 
de receptação e apropriação 
indébita sobre dois motoristas 
de um comércio de bananas que 
estavam desviando as cargas 
para uma residência localizada 
no bairro Luzia Poloto.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, o proprie-
tário do comércio posteriormen-
te estava recebendo reclama-
ções de falta de mercadoria, por 
tal motivo passou a acompanhar 
os caminhões durante as entre-
gas, sendo que na segunda-feira 
(26) foi constatado um desvio de 

rota de dois veículos.
Na terça-feira por volta das 

7h40, o proprietário se dirigiu 
até o endereço do desvio, que foi 
identificado como a residência 
da mãe de um dos acusados, 
onde ele abordou um motorista 
de 28 anos e outro de 37 anos 
que confessaram não ser a pri-
meira vez que desviam a carga e 
que outros funcionários também 
realizam o crime.

Na casa foram encontradas 
25 caixas de bananas.

Os envolvidos foram levados 
para a delegacia onde ficou 
estipulada uma fiança no valor 
de R$4 mil cada. A genitora 
também será investigada. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

DESAVENÇAS
Briga de vizinhas termina 
em esfaqueamento mútuo

Policias militares foram acio-
nados na última terça-feira (27) 
após uma briga entre vizinhas, 
onde uma manicure de 28 anos 
e uma professora de 34 anos 
foram esfaqueadas às 18h15 na 
Estância Santa Inês.

Já no endereço os policiais fo-
ram informados de que o motivo 
da briga foi pelo fato de que ante-
riormente ao ouvir uma discussão 
na casa vizinha a professora teria 
acionado uma viatura da polícia, 
o que causou desconforto a ma-
nicure que passou a xingar sua 
vizinha frequentemente.

Assim na terça-feira após a 
pedagoga se cansar dos insultos, 

com uma faca de cozinha foi até 
a casa de sua vizinha para tirar 
satisfações, sendo que as duas 
começaram a discutir e com a 
faca ela desferiu um golpe em 
direção a manicure que para se 
defender segurou o objeto, que 
causou o corte em sua mão.

Momentos depois a faca caiu 
e foi pega pela profissional de be-
leza que deferiu um golpe contra 
sua vizinha, ferindo o antebraço 
esquerdo da professora.

Depois do atendimento mé-
dico as envolvidas foram levadas 
para o Plantão Policial onde após 
a análise dos depoimentos foram 
orientadas sobre suas possibilida-
des penais e liberadas. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Uno usado pelos bandidos durante a fuga que foi aban-
donado mas encontrado pela polícia

Divulgação
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Grande parte da nossa população, especialmente o público 
feminino, sofre com a presença de varizes nos membros infe-
riores. Além do incômodo estético, as varizes podem causar 
complicações indesejáveis como dermatite, hiperpigmentação, 
eczema, flebite, trombose, varicorragia e úlcera venosa.

Histórico familiar, uso de medicações contraceptivas, perío-
do gestacional, sobrepeso, obesidade e excesso de trabalho re-
presentam os principais fatores de risco para o desenvolvimento 
de varizes. Apesar de mais frequente nas mulheres, as varizes 
também acometem os homens, na maioria das vezes com 
quadros clínicos avançados que exigem tratamento cirúrgico.

A insuficiência ou presença de refluxo na veia safena consti-
tui uma forma de doença varicosa que merece nossa atenção, 
uma vez que aumenta o risco de flebite, trombose e formação 
de úlcera venosa. Quando doente, a veia safena precisa ser 
tratada, seja com técnicas termoablativas que destroem a pa-
rede venosa com temperatura elevada ou com a fleboextração, 
que consiste na retirada cirúrgica da veia safena. Apesar de 
importante, a veia safena pode ser removida porque 80% do 
retorno venoso é realizado por veias do sistema venoso pro-
fundo. Desta forma, nosso organismo consegue adaptar-se à 
ausência da veia safena.

Dúvidas são frequentes quando falamos sobre varizes. 
Algumas pessoas são reticentes quanto ao tratamento das 
varizes porque acreditam que o caráter estético é imperativo, 
não havendo riscos para sua saúde. Para esclarecer de forma 
concisa a importância do tratamento das varizes, selecionei 
cinco motivos pelo qual uma pessoa deve procurar orientação 
e realizar o tratamento das suas varizes.

1. Varizes não representam apenas um problema estético 
Alterações de pele como eczema, dermatite, hiperpigmen-

tação e úlcera venosa são decorrentes da presença de varizes 
nos membros inferiores, especialmente quando acompanhada 
de comprometimento da veia safena. O impacto social e o pre-
juízo na qualidade de vida são significativos quando a doença 
varicosa evolui para úlcera venosa.

2. Faixa etária não representa impedimento para o trata-
mento das varizes. 

Com a evolução tecnológica da medicina vascular, atual-
mente qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode realizar 
o tratamento das suas varizes. Procedimentos minimamente 
invasivos e guiados por ultrassom reduziram o risco de com-
plicações cirúrgicas para pacientes idosos, permitindo que o 
tratamento possa ser realizado com a eficácia desejada, muitas 
vezes sem necessidade de repouso, anestesia e internação 
hospitalar.

3. O tratamento das varizes pode ser realizado por técnica 
a laser. 

Os procedimentos a laser, dentre eles o laser transdér-
mico e o endolaser, representam uma verdadeira revolução 
no tratamento das varizes e dos “vasinhos”, oferecendo aos 
pacientes a oportunidade de realizar um tratamento moderno, 
eficaz, minimamente invasivo e com durabilidade comprovada 
por estudos científicos. Em muitos países, o tratamento das 
varizes com laser substituiu a cirurgia convencional.

4. As varizes e os “vasinhos” podem ser tratadas no 
consultório do cirurgião vascular. 

Dependendo do caso, as varizes e os “vasinhos” podem 
ser tratados no consultório médico com técnicas como escle-
roterapia com polidocanol, escleroterapia combinada, laser 
transdérmico e microcirurgia. A avaliação médica é fundamental 
para o sucesso do tratamento.

5. O tratamento das varizes e dos “vasinhos” é sinônimo 
de saúde! Tratar as varizes e os “vasinhos” significa saúde, 
qualidade de vida, bem-estar, autoestima! Você merece! Não 
tenha vergonha de usar saia, short, colocar um biquíni ou exibir 
suas pernas. Cuide da sua saúde e da sua beleza.

Se houver dúvidas sobre varizes ou caso você queira mais 
informações sobre a Medicina Vascular, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e co-
ordenador do curso de Medicina da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago)

Cinco motivos para você 
cuidar das suas varizes

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

RELATÓRIO DIA

CONTRATO

A Secretaria Municipal 
de Saúde finalizou Pregão 
Eletrônico para adquirir oxi-
gênio medicinal que serão 
utilizados nas Unidades de 
Saúde de Rio Preto. A em-
presa contratada é a White 
Martins Gases Industriais 
LTDA, e o valor investido será 
de aproximadamente R$ 10 
milhões. A vigência do con-
trato tem prazo de 12 meses.

Ao todo 61 unidades de 
saúde irão adquirir os oxi-
gênios. Entre elas estão, 
Unidades Básicas de Saúde, 
Unidades de Atenção Espe-
cializada, Unidades de Pronto 
Atendimento, o SAMU e a 

Saúde finaliza compra e investe 
R$ 10 mi em oxigênio medicinal

previsão do Hospital Muni-
cipal.

Durante a vigência do 
contrato, no máximo 11 tan-
ques serão fornecidos para as 
unidades de saúde indicadas. 

A White Martins deve man-
ter a disponibilidade de 24h 
durante a semana para even-
tuais solicitações de entregas 
ou substituição de cilindros. 
A manutenção do tanque 
criogênico, dos cilindros e 
de todos os seus acessórios 
serão de responsabilidade 
da empresa contratada, sem 
custo adicional para a SMS, 
com exceção em casos de 
mau-uso. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Secretaria de Saúde de Rio Preto publicou extrato in-
formando a contratação de R$ 10 milhões em oxigênio 
medicinais para o município

NOVAS DOSES Trabalhadores da 
saúde terão mais 

locais para vacinação

A Secretaria de Saúde infor-
mou que a partir desta quinta-
-feira (29) os locais para a vaci-
nação de segunda dose contra 
a Covid-19 para trabalhadores 
da saúde serão ampliados. O 
município recebeu 6.900 doses 
da vacina AstraZeneca para 
completar o esquema vacinal 
deste grupo.

A aplicação da segunda dose 
será escalonada da seguinte for-
ma: no dia 29 de abril poderão 
receber a segunda dose todos 
os trabalhadores que receberam 
a primeira entre os dias 29/01 e 
04/02; no dia 30 de abril serão 
imunizados os trabalhadores 
que receberam a primeira dose 
no dia 05/02 e no dia 3 de maio 
serão vacinados os que recebe-
ram a dose no dia 08/02.

A vacinação desse público 
ocorrerá no drive-thru do Recin-
to de Exposições das 8h às 17h, 
no Complexo Swift (com atendi-
mento interno, sem o driv-thru) 
das 9h às 18h e nas unidades 
de saúde não respiratórias 

das 8h às 14h. Para receber 
a segunda dose, é necessário 
apresentar documento de iden-
tidade com foto e CPF, além de 
comprovante de vacinação.

A Saúde ainda ressaltou que 
pessoas que tiveram Covid-19 
devem adiar a vacinação por 
4 semanas após os primeiros 
sintomas da doença. O interva-
lo entre a vacina de Covid-19 
e outras vacinas, incluindo a 
influenza (gripe), deve ser de 
14 dias.

A aplicação da primeira dose 
em idosos de 63 anos ou mais 
continua. Nesta quinta-feira (29) 
esse grupo poderá se imunizar 
nas unidades de saúde ou no 
Recinto de Exposições nos ho-
rários já citados.  Para os idosos 
de 68 anos ou mais que ainda 
não receberam a segunda dose, 
a aplicação será realizada exclu-
sivamente a partir desta quinta-
-feira nas unidades de saúde.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
136.779 doses da vacina, sen-
do 85.993 na primeira etapa e 
50.786 na segunda.

Vinicius LIMA 

Vinicius LIMA

Locais para a vacinação de segunda dose contra a Co-
vid-19 para trabalhadores da saúde serão ampliados

Mirassol tem 13,9 mil 
doses aplicadas

No Vacinômetro no site da 
Prefeitura, o município aparece 
com 13.971 doses aplicas, 
sendo 9.378 na primeira etapa 
e 4.593 na segunda.

A partir de 6 de maio, está 
prevista a vacinação dos idosos 
de 60, 61 e 62 anos. Ainda 
em maio, novos públicos pas-
sam a integrar a campanha. A 
partir do dia 10, a vacinação 
começa para 50 mil pessoas 
com Síndrome de Down, 40 
mil pacientes renais em tra-
tamento de diálise (Terapia 
Renal Substitutiva) e 30 mil 
transplantados em uso de 
imunossupressores.

Nesses três grupos, serão 
aplicadas doses em pessoas 
adultas, na faixa de 18 a 59 
anos, pois idosos pertencen-

tes a esses públicos já estão 
contemplados nas etapas pre-
viamente anunciadas.

Já no dia 18, os motoristas 
e cobradores de ônibus do 
transporte coletivo municipal e 
intermunicipal poderão come-
çar a receber a primeira dose. 
São Paulo estima que cerca de 
165 mil trabalhadores do setor 
iniciem a imunização contra o 
coronavírus no próximo mês.

Prefeito - O prefeito de 
Mirassol, Edson Ermenegil-
do, 63 anos, compareceu no 
Centro de Saúde do município 
nesta quarta-feira (28) para 
receber a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. Todo 
o público dessa faixa etária 
também pode comparecer no 
Postão, das 8h às 16h, para 
ser imunizado.

Vinicius LIMA 

Rio Preto tem mais 380 casos de 
Covid confirmados e 17 mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (28) 380 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo 321 diagnosticadas 
por exame PCR, 38 por TR 
sorológico e 21 TR antígeno. 
Dentre esses casos, 154 são 
de antes dos dias 20/04 e 
226 foram notificados entre 
os dias 20/04 e 27/04. No 

total, a cidade contabiliza 
66.433 casos, com 4.235 
em profissionais da saúde.

A Saúde também confir-
mou 17 óbitos, sendo três 
só nesta quarta-feira. Desde 
o início da pandemia, são 
1.890 óbitos pela doença, 
com uma taxa de letalidade 
de 2,8%. Considerando ape-
nas os dados de 2021, são 
31.670 casos e 968 mortes.

Nas últimas 24 horas, 

141 pessoas se recupera-
ram da Covid-19, totalizando 
60.245 curados, o equiva-
lente a 90,6% dos casos. 
As notificações de pacientes 
com sintomas gripais so-
mam 258.791 e já foram 
realizados 223.650 testes. 
O coeficiente de incidência é 
de 14.420 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente o município 
conta com 799 pacientes in-

ternados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 392 na UTI e 407 na 
enfermaria, sendo que 434 
são residentes de Rio Preto 
e 365 de outras cidades da 
região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 
são 630 internações, com 
354 na UTI e 276 na enfer-
maria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI na região é 
de 86,5%.

Vinicius LIMA 

VACINÔMETRO

Prefeito de Mirassol, Edson Ermenegildo, tomou vacina

Divulgação
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São José do Rio Preto, quinta-feira 

Roberto
 Toledo

GENTE, A VACINA É PRA IMUNIZAR CONTRA COVID-19. SEM 
VERGONHICE, FALTA DE CARÁTER E PREGUIÇA, NÃO DEPENDEM 

DE VACINA, MAS SIM DE ATITUDE. Sorria, beba muita água e seja 
feliz!

SUELI BERGAMO Ferreira, 
esposa do empresário Luiz 
Gonzaga Ferreira, ganhou 
idade nova na segunda-fei-
ra passada, recebendo os 
cumprimentos dos amigos e 
familiares.

O CASALZINHO Mariana 
do Lago Haddad e Issao 
Kimura está de casamento 
marcado no civil, em breve. 
Os noivos são fi lhos de Mau-
rício Nagib Haddad e Tânia 
Mara do Lago Haddad e de 
Shinichi Kimura e Márcia Ake-
mi Sogawa Kimura.

VEM AÍ, a 12ª edição da 
Exposição Fotográfi ca “Mães 
e Filhos em Foco”, Riopreto 
Shopping – Virtual, da fotó-
grafa Eloisa Mattos, seguindo 
todas as medidas de proteção 
devido á Covid-19.

CARLA VALENCIO, filha 
dos pecuaristas João Carlos 
Teixeira Costa e Rose Valen-
cio, ganhou idade nova com 
direito a bolo, docinhos e 
parabéns para você, no Haras 
Comitiva Eldorado de sua 
família em Ipiguá. Os amigos, 
futuros médicos veterinários 
participaram do encontro fes-
tivo, mas, com os cuidados 
devido à pandemia. 

EM RIO PRETO, Instituto 
Federal abre suas portas 
para os alunos, com início das 
aulas no segundo semestre, 
deste ano. O novo prédio 
fica pertinho da Faculdade 
Unilago.

CLOTILDE GARCIA da 
Costa, o advogado Gustavo 
Casseb e Gustavo Fonseca 
Faria foram os aniversariantes 
deste começo de semana.

JÚLIO CESAR MENEGAZ 
está com os convites da 17ª 
Feijoada do Rotary Club Pa-
lácio das Águas Rio Preto, 
em clima drive thru, no dia 16 
de maio, com retirada na Pa-
róquia São Judas Tadeu, das 
10h30 às 14 horas, no valor 
R$ 60,00 reais. Kit completo 
para 2 pessoas. A renda será 
em prol da AACD Rio Preto 
e São Judas Tadeu. Vamos 
ajudar!

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Casa desgovernada
Detratores e adversários do governo Bolsonaro pegaram as falas 
dos ministros Guedes e Ramos transmitidas ao vivo pela Internet 
para atestarem a desorganização que está a administração federal. 
Como resposta, o governo federal demitiu o braço direito de Paulo 
Guedes, Waldery Rodrigues, e mandou um pedido de desculpas 
formal à China. Tudo isso no dia em que foi instalada a CPI da Covid.

DiáriodoBob
Bem devagarzinho. A convivência com uma pandemia global 

está fazendo com que todos nós expandimos nosso vocabulário. 
Agora entendemos termos como EPI (equipamento de pro-
teção individual), distanciamento social e rastreamento de 
contato. Mas quando pensamos que talvez tenhamos domínio 
sobre a maior parte da terminologia, nos deparamos com outro 
conjunto de novas palavras: mutação, variante e cepa. Tra-
duzindo em miúdos, uma variante é chamada de cepa quando 
mostra propriedades físicas distintas. Simplificando mais ainda, 
uma cepa é uma variante construída de maneira diferente com 
comportamento diferente em relação ao vírus original. Comple-
tando, todas as cepas são variantes, mas nem todas as variantes 
são cepas. Mais uma esticadela. Com a nova flexibilização da 
quarentena, a partir do sábado, lojas, shoppings, restaurantes, 
salões de beleza, academias e outros estabelecimentos comer-
ciais poderão funcionar das 6h às 20h. As novas regras valem 
até 9 de maio. Como o Sol, a volta a terra vai aos poucos dando 
lugar para a lua cheia. Leia sem piscar. Como já se imaginava, 
o Tribunal Regional Federal da 1ª região derrubou liminar que 
impedia o senador Renan Calheiros de atuar como relator da CPI 
da Covid. Na seqüência, a CPI foi instalada e Renan confirmado 
relator. Viva o Brasil! Saindo na frente. Quando a noticia é legal 
alguns veículos costumam abrir a matéria anunciando “exclusiva” 
- é o caso na seqüência: A TEREOS já levantou R$1 bilhão em 
credito verde que, pra quem não sabe, são créditos relacionados 
a projetos e critérios de sustentabilidade ambienta. Quem quiser 
entender mais sobre o assunto é só dar um alô para o Gustavo 
Segantini.  Quem sabe, sabe. O Açúcar Guarani acaba de 
assumir a 2ª posição em MARKET SHARE no Brasil, conforme 
o ranking da ABRAS. É estatístico. Os economistas de plantão 
estão prevendo que, em virtude da crise, 25% dos filhos não 
vão presentear suas mães por uma questão muito simples: o 
bolso está vazio. Nova síndrome. Após mais de um ano sem ir 
a festas e as escolas, encontrar amigos e namorar, adolescentes 
de famílias tradicionais de Rio Preto já estão demonstrando medo 
e pânico, enfrentando a já chamada por alguns especialistas de 
“Síndrome da Gaiola”. Reflexão conclusiva.  A CPI da Covid-19 
está instalada e o governo toma assento a cadeira dos réus. 
Governadores, idem. Mas as luzes midiáticas focarão com mais 
intensidade o espaço Federal. Podem apostar. Ponto e basta! 

Uma bomba!
Uma reunião entre gente 
graduada do governo federal 
e que seria transmitida ao 
vivo pela Internet explodiu 
como uma bomba. Sem saber 
que o link já estava aberto 
e a transmissão estava no 
ar, enquanto a reunião não 
começava, alguns ministros 
do governo Bolsonaro fizeram 
confissões inimagináveis e que 
mostraram o total despreparo 
de sua equipe.

Vamos ao cinema
As telas dos cinemas dos 
shoppings voltam exibir suas 
películas a partir de hoje, com 
atrações mais voltadas para 
a moçada como Godzilla VS 
Kong, Tom & Jerry e O auto da 
boa mentira. Todas as medidas 
de seguranças serão adotadas.

Vamos combinar
João Doria já decidiu: será 
candidato ao Planalto em 
2022, deixando o governo 
estadual para ser disputado 
pelo vice Rodrigo Garcia (DEM) 
preferencialmente filiado ao 
PSDB. Ao ex-governador Geraldo 
Alckmin estaria reservada a 
vaga ao Senado ou papel de 
puxador de votos para Câmara. 
José Serra ainda não decidiu se 
vai concorrer ou não a um novo 
mandato. E Doria pensa em 
fazer um arco de alianças com 
Ciro Gomes, João Amoêdo, Luiz 
Henrique Mandetta, Luciano 
Huck, Sérgio Moro e Eduardo 
Leite. Só falta “combinar com 
os russos”, como diria Garrincha 
na famosa história.

Lançamento
A  f a m í l i a  T á p p a r o ,  n o 
comando do empresário rio-
pretense Giovanni Tapparo  
está comemorando. O sabor 
excepcional da canela agora 
na Cachaça Cabaré.  Tradição 
e inovação - com 43 anos 
de sucesso, o Engenho Dom 
Tápparo expande as variedades 
de produtos com lançamento da 
“Cabaré Fire - Canela”.   

henriforne@gmail.com

Fique Sabendo...
A Cerimônia dos Oscars, que 
já foi um dos eventos de maior 
audiência em todo o planeta, 
perdeu 60% da audiência (só 
este ano) e ficou na casa dos 
9 milhões de espectadores pela 
primeira na História. Antes deste 
ano, a menor audiência foi em 
2020, com 23,6 milhões.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Sangue comerciário
O Sindicato dos Comerciários 
de Rio Preto em parceria 
c o m  H e m o c e n t r o  v a i 
promover durante o mês de 
maio, a Campanha “Sangue 
Comerciário”, com o intuito 
de salvar vidas por meio da 
doação de sangue. Esta é mais 
uma campanha encetada pela 
equipe da presidente licenciada 
Márcia Caldas, nossa Secretária 
Municipal do Trabalho. Todos 
os sindicalizados que fizeram a 
doação serão presenteados com 
uma montada com carinho pelo 
Sindicato em comemoração 
ao Dia do Trabalho, que se 
comemora no sábado.

Dúvida cruel
O superministro Paulo Guedes 
acusou disse que a vacina 
desenvolvida pelos chineses 
não tem a mesma eficácia que 
a vacina da Pzifer, porque esta 
seria americana. No entanto, 
quando era para o governo 
federal comprar a vacina da 
Pfizer, ficou fazendo charminho 
e frescura, agora o que temos 
é só a Coronavac. Além disso, 
a vacina produzida pela Pfizer 
foi desenvolvida por cientistas 
de origem turca no laboratório 
da Biontech, que é alemão.  
Guedes mostrou que, quando o 
assunto é vacina, a pauta não 
é com ele.

Robson Bruno Mir, empresário da moda, e Ana 
Júlia Guerra Mir, que serão papais pela primeira 

vez, organizaram um caprichado chá para saber o 
sexo do bebê. Será menino, e receberá o nome de 
Antônio, que nascerá no começo de setembro. É 

só alegria para os avós, os empresários Robson e 
Selma Nunes Mir 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO EPP
PRE/0174/18
Considerando que não foram encaminhados os comprovan-
tes de pagamento PPR. Considerando a previsão contratual 
em sua cláus. 4ª, item 4.2, subitem 4.2.13. Fica a contrata-
da notifi cada a apresentar os comprovantes supracitados, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta. 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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 7190/21
CONTRATADA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
EIRELI
EMPENHO 5967/21
CONTRATADA: RAMADA & PIMENTEL COMERCIO E INS-
TALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
EMPENHO 7189/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 7152/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
EMPENHO 7184/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 5242/21
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 5500/21, 3569/21, 5502/21 e 3553/21
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR-
TACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI
EMPENHO 4180/21
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL LTDA
EMPENHO 6351/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos 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
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS 
EM GERAL EIRELI EPP
ATA/0641/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea c, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Itens 7.2 e 
7.3. Fica o representante legal da empresa supramenciona-
da NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a 

certidão mencionada nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada 
sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Conce-
demos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em queren-
do, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
EMPENHO 5061/21
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
EMPENHO 72027/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, 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,  V do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, MULTA de 30% do valor refe-
rente ao atraso das obrigações contratuais. 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.

COMUNICADO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 7075/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, 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,  IV do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, MULTA de 20% do valor refe-
rente ao atraso das obrigações contratuais. 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.
COMUNICADO
CONTRATADA: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 7338/21
CONTRATADA: CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA
EMPENHO 4788/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem 
como disposto na solicitação de orçamento, aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará penalidades administrativas. Com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como disposto na solicita-
ção de orçamento, aplico-lhe ao descumprimento, MULTA de 
30% do valor.. 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.
COMUNICADO
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO
EMPENHO 6229/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega parcial do empenho supramencionado, conforme 
cronograma, DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 20% do 
valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cumpri-
mento do contrato poderão implicar no agravo da penaliza-
ção. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 3613/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como o 
disposto na solicitação de orçamento, MULTA de 20% do 
valor. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresen-
tar 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: AC COMERCIAL LIMA EIRELI
EMPENHOS 976/21 E 3404/21
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA, a decisão anteriormente 
prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fica 
o representante legal da empresa NOTIFICADO a efetuar 
pagamento do boleto no valor de R$ 1.935,00 em face da 
penalização decorrente do descumprimento contratual, 
fundamentada no art. 87, II, da lei 8.666/93, c.c. cláusula 6ª, 
6.2, V do contrato. O não pagamento poderá ocasionar em 
inscrição do débito em dívida ativa do município para futura 
execução judicial. SMS ALDENIS BORIM
DECISÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 5848/21, 5849/21, 5942/21 e 6119/21
Diante da ausência de manifestação em face do comunicado 
enviado, considerando que as penalidades aplicadas foram 
devido ao atraso nas entregas, que não foram regularizadas 
por completo até o momento. Considerando os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da 
moralidade administrativa, DECIDO: Considerando entrega 
parcial dos empenhos 5848/21 e 5849/21, mitigar a penali-
dade anteriormente aplicada de multa de 30%, no mesmo 
sentido, decido aplicar MULTA de 20% do valor referente 
ao atraso nas obrigações contratuais dos empenhos men-
cionados, permanecendo a empresa ADVERTIDA. Acerca 
dos empenhos 5942/21 e 6119/21, decido MANTER NA 
ÍNTEGRA as decisões anteriormente prolatadas, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Fica o representante legal 
da empresa NOTIFICADO a efetuar pagamento do boleto no 
valor de R$ 14.232,00 em face da penalização decorrente 
do descumprimento contratual, fundamentada no art. 87, II, 
da lei 8.666/93, c.c. cláusula 6ª, 6.2, IV e V do contrato. O 
não pagamento poderá ocasionar em inscrição do débito em 
dívida ativa do município para futura execução judicial. SMS 
ALDENIS BORIM
DECISÃO
CONTRATADA: HTM CONFECCOES EIRELI
EMPENHO 5886/21
Considerando defesa encaminhada e entrega total do empe-
nho supramencionado, DECIDO: acolher o pedido, EXTIN-
GUINDO a penalidade anteriormente aplicada de MULTA, 
referente ao atraso das obrigações contratuais.
COMUNICADO
PREGÃO ELETRONICO N.º 530/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0101/21
CONTRATADA: AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 
GÁS EIRELI
ASSUNTO: PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FI-
NANCEIRO.
Acolho o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Mu-
nicípio e INDEFIRO o pedido da contratada. O inteiro teor 
desta decisão encontra-se à disposição dos interessados 
nos autos do processo. Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Secretária M. Educação
 DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 47/21
Contratada: Agenor Fernandes e Roseli Buosi Fernandes. 
Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Maximiano Men-
des, n.º 154, Bairro Santa Cruz, destinado às instalações da 
Sede do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social. Fundamento: ART. 24, X DA LF 8666/93. SMAS – 
Helena C. R. S. Marangoni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0370/21
CONTRATADA: DAKFILM COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário - Item 11 - R$158,000 – SMS 
–– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021
ATA Nº 0371/21
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de pano multiuso - Valor Unitário - 
Item 02 - R$101,00 – SMS –– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021
ATA Nº 0372/21
CONTRATADA: SF AGRO NATURAL COMERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
29 de abril de 2021

OBJETO: Fornecimento de fertilizantes orgânicos - Valor 
Unitário - Item 01 - R$3,75 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021
ATA Nº 0373/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção - Va-
lores Unitários - Item 08 - R$13,50; - Item 09 - R$31,38 – 
SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro –– Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021
ATA Nº 0374/21
CONTRATADA: RIBERTEQ CLEAN COMERCIO DE PRO-
DUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
OBJETO: Fornecimento de pano multiuso- Valor Unitário - 
Item 01 - R$126,90 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
132/2021 – PROCESSO Nº 11169/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição postes de aço, 
luminárias e lâmpadas para instalação ou substituição em 
praças, jardins e ots. áreas de domínio público - proj. revita-
lização. Secret. Mun. de Serviços Gerais. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 30/04/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
75/2021 – PROCESSO Nº 1747/2021 
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 30/04/2021 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 113/2021 – Processo n.º 
11.016/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de material odon-
tológico. Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on line no dia 08/04/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas vencedoras: DENTAL 
OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA - EPP (itens 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28), EXCELLENCE MEDICAL COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA (itens 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 29). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 105/2021 – Processo n.º 
1963/2021
Objeto: Aquisição de aparelhos de BIPAP e CPAP para o 
Centro Especializado em Reabilitação (CER). Secretaria 
Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on line no dia 05/04/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas vencedoras: EQUIPAMED 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (item 3) e SUPERAR-
MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
ME (itens 1, 2). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 85/2021, PRO-
CESSO 1810/2021
Objeto: Contratação de postos para prestação de serviços 
gerais por um período de 12 (doze) meses - Secretaria Mu-
nicipal de Administração.
Fica RETIFICADO o Termo de Referência, elaborado pela 
Sec. Mun. De Administração, item 3.1.3 do Anexo I.A, do 
Edital Licitatório. O edital está disponibilizado na nova ver-
são no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e 
Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada 
a data de processamento do pregão da seguinte forma: O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/05/2021, às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana Táppa-
ro – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 130/2021 – Processo n.º 
11.148/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráfi -
cos para a Secretaria Municipal de Saúde
Sessão pública realizada on line no dia 15/04/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas vencedoras: GRAFICA 
E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME itens 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19; O.V.S EMPREENDIMENTOS 
EIRELI itens 15 e 18; W G CANTARIN ME itens 1, 2, 4 e 9. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 129/2021 – Processo n.º 
11.147/2021
Objeto: Registro de preços para confecção de impressos 
diversos. Secretaria Municipal de Saúde
Sessão pública realizada on line no dia 15/04/2021, sendo 
adjudicados os itens à empresa vencedora: GRAFICA E 
EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME itens 1 e 2. Não hou-
ve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Mariana Correa 

Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/2021 – Processo n.º 
1930/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex p o 
atendimento dos pacientes das UPAS e Unidades de Interna-
ção Covid. Secretaria Municipal de Saúde
Sessão pública realizada on line no dia 31/03/2021, sendo 
adjudicados o lote à empresa vencedora: BOTICA VERDE 
PRODUTOS NATURAIS EIRELI ME lote 1. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 04/2021 – Processo n.º 
136/2021
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a 
Secretaria Municipal de Saúde
Sessão pública realizada on line no dia 13/04/2021, sendo 
adjudicados os itens à empresa vencedora: SISTECNICA 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUPA-
MENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA itens 
1, 2 e 3. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 156/2021 – Processo n.º 
11378/2021
Objeto: registro de preços para fornecimento de marmitex 
em atendimento aos Centros de Atenção Psicossocial e 
CIAPS. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou DESERTO uma vez que não hou-
ve apresentação de propostas para o mesmo. Celia Candida 
Faria - pregoeira

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 35.239 DE 26 DE ABRIL DE 2021
DISPENSA, por força do Decreto nº 18.864/2021, os se-
guintes servidores de carreira das GRATIFICAÇÕES POR 
FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 17 de março de 
2021, conforme segue:
FABIO DE NAZARE OLIVEIRA, da Função de Gerente Nível 
II - FG.101.3, no Setor Analítico do Laboratório Municipal 
de Patologia Clínica do Complexo Pró Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, 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.
NAYANE MARA BALBO, da Função de Gerente Nível II - 
FG.101.3, no Setor Pré Analítico do Laboratório Municipal 
de Patologia Clínica do Complexo Pró Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, 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.
PORTARIA N.º 35.240 DE 26 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, por força do Decreto nº 18.864/2021, os seguin-
tes servidores de carreira para exercer as GRATIFICAÇÕES 
POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 17 de março 
de 2021, conforme segue:
FABIO DE NAZARE OLIVEIRA, para exercer a Função de 
Gerente Nível II - FG.101.3, na Gerência Técnica do Cen-
tro de Atendimento Especializado Complexo Pró Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde, 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 pos-
teriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente.
NAYANE MARA BALBO, para exercer a Função de Gerente 
Nível II - FG.101.3, no Laboratório Municipal de Patologia 
Clínica do Complexo Pró Saúde da Secretaria Municipal 
de Saúde, 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, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente.
PORTARIA N.º 35.241 DE 26 DE ABRIL DE 2021
CONCEDE, a empregada pública NADIR DONIZETI PE-
LICERI DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, afasta-
mento sem prejuízos dos vencimentos e demais vantagens 
do cargo, para desempenho de mandato classista junto ao 
SINDASE – Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias de São José do Rio Preto 
e Região, conforme Lei Complementar n.º 79 de 07 de julho 
de 1997, combinado com o artigo 116 da Lei Complementar 
n.º 05 de 28 de dezembro de 1990, surtindo os efeitos desta 
a partir de 03 de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.242 DE 26 DE ABRIL DE 2021
INTERROMPE, o afastamento da servidora estatutária JU-
LIANA LIMA REIS, Agente Administrativo, concedido através 
da Portaria n.º 33.980 de 11 de março de 2020, surtindo os 
efeitos desta a partir de 26 de maio de 2021. 
PORTARIA N.º 35.243 DE 26 DE ABRIL DE 2021
CEDE, o(a) servidor(a) LUCIANO LEONEL MARTINS, 
Motorista, para trabalhar junto a Polícia Civil - Delegacia 
Seccional de Polícia de São José do Rio Preto – Estado 
de São Paulo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais 
vantagens do cargo, até o dia 01/03/2022, conforme Termo 
de Convênio publicado no Diário Ofi cial do Município em 
13/03/2021, surtindo os efeitos desta a partir de 03 de maio 
de 2021.
PORTARIA N.º 35.245 DE 28 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 

18.596, de 28 de abril de 2020, GUSTAVO PEREIRA DA 
SILVA PORTES para substituir o(a) servidor(a) LILIANE 
EVANIR FARIA RODRIGUES – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 26/04/2021 a 15/05/2021.

ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.888
DE 28 DE ABRIL DE 2021.

Nomeia membros para o Conselho Municipal de Educação.
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 Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal 
de Educação, nos termos da Lei nº 6.354, de 12 de julho de 
1996, alterada pela Lei 10.317, de 31 de dezembro de 2008, 
os seguintes representantes:
I - Representantes-docentes da Educação Básica Municipal;
a) Roberta Chiari Contatore – Titular
b) Patricia Neri de Arruda Signorini – Suplente
c) Elisabeth Maria Amantéa Rocha– Titular
d) Patrícia Cristina dos Santos – Suplente
II - Representante dos diretores das escolas da Rede Públi-
ca Municipal;
a) Adriana Marques Guimarães Dias – Titular
b) Patrícia Costa Gutierrez – Suplente
III - Representante dos coordenadores das escolas da Rede 
Pública Municipal;
a) Silvana Bassetto de Freitas – Titular
b) Pedro Castro Martins Filho – Suplente
IV - Representantes dos supervisores de ensino da Secreta-
ria Municipal da Educação;
a) Vanessa Garcia Sanches – Titular
b) Flavia Cristina Moreira Gatão Torres – Suplente
c) Janemar Teixeira Marques – Titular
d) Andréa Ussen Wehbi – Suplente
V - Representante dos Conselhos Profi ssionais relacionados 
com a Educação;
a) Vanessa Gimenez Ferreira – Titular
b) Patricia Santos Teixeira – Suplente
VI - Representante dos sindicatos dos profi ssionais do ma-
gistério;
a) Alessandro Felix de Freitas – Titular 
b) Adélia Mourad – Suplente 
VII - Representante dos pais de alunos da Educação Pública 
Municipal;
a) Eder Ralha de Castro Rosa – Titular
b) Milena Ferreira Goularte Florencio – Suplente
VIII - Representante da Educação Superior;
a) Lilian Madi Ravazzi – Titular 
b) Andreia Aparecida Ferraz – Suplente 
IX - Representante do sindicato dos servidores municipais;
a) Valter de Lucca – Titular 
b) Greziele Matias de Paula Domingues – Suplente
X - Representante dos sindicatos de prestadores de serviços 
educacionais ou relacionados 
a) Antônio Carlos Tozzo – Titular 
b) Cristiane Moreno Lobanco Villa – Suplente 
Art. 2º Em atendimento ao § 6º do artigo 2º da Lei nº 6.354, 
de 12 de julho de 1996, alterada pela Lei nº 10.317, de 31 
de dezembro de 2008, fi ca atendido o percentual de inte-
grantes do referido Conselho Municipal de Educação, no 
patamar de 50% a serem renovados, devidamente indicados 
nos incisos I (alíneas a e b), IV, V, VII e IX, do artigo anterior 
sendo, reconduzidos, para o segundo mandato, os demais 
representantes nomeados pelo Decreto nº 17.822, de 04 de 
agosto de 2017 e alterações posteriores.
Art. 3º A vigência do mandato será de 04 (quatro) anos, com 
início em 25 de maio de 2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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 18.889
DE 28 DE ABRIL DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.400, de 28 de agosto de 2019, que 
nomeia membros para compor o Conselho Municipal da 
Pessoa com Defi ciência – CMPcD.
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;

DECRETA:
Art. 1º As alíneas “a”, “c”, “d” e “g” do inciso I do artigo 1º do 
Decreto nº 18.400, de 28 de agosto de 2019, que nomeia 
membros para compor o Conselho Municipal da Pessoa 
com Defi ciência – CMPcD, nos termos do artigo 2º da Lei nº 
8.901, de 23 de abril de 2003 e alterações posteriores, pas-
sam a vigorar alteradas com as seguintes redações:
“Art. 1º ...
I - ...

a) Secretaria Municipal da Assistência Social
Titular: Flaviane Medeiros Maia
Suplemente: Juliana Federico
...

c) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Carla Cristina Pereira Job
Suplente: Eliana Cristina Moreira da Silva
d) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular: Geisi Oliveira dos Santos
Suplente: Iara Tocico Ito
...
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g) Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulhe-
res, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia
Titular: Shaila Duduch de Gois
Suplente: Márcia Sobrinho Tonelli Martins” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA CRISTINA DE GODOI AUGUSTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA
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.

DECRETO Nº 18.890
DE 28 DE ABRIL DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.515, de 17 de janeiro de 2020, que 
nomeia membros para compor o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher – C.M.D.M..
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 As alíneas “c”, “e”, “f”, “g”, “h” e “j” do inciso I do artigo 
1º do Decreto nº 18.515, de 17 de janeiro de 2020, que 
nomeia membros para compor o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher – C.M.D.M., nos termos da Lei nº 10.530, 
de 09 de dezembro de 2009, passam a vigorar alteradas, 
com as seguintes redações:
“Art. 1º ...
I – ...
...

c) Representante da Secretaria Municipal do Trabalho e do 
Emprego:
Titular: Gabriela da Silva Souza;
Suplente: Adriana Romano.
...

e) Representantes da Secretaria Municipal dos Direitos e 
Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e 
Etnia:
Titular: Shaila Duduch de Gois;
Suplente: Patrícia de Cássia Paiva;
Titular: Márcia Sobrinho Tonelli Martins;
Suplente: Igor Carlos Gonçalves.
f) Representante da Secretaria Municipal de Habitação:
Titular: Débora Chaves Valério;
Suplente: Renata Ferreira Moyses Corrêa.
g) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação:
Titular: Márcia Aparecida Silvério Domingues;
Suplente: Rosangela Aparecida da Silva.
h) Representante da Secretaria Municipal de Cultura:
Titular: Heloísa Carvalho Moreira da Silva;
Suplente: Sueli Aparecida Silveira Rodrigues de Jesus.
...

j) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Negócios de Turismo:
Titular: Dayane Motta Kuyumjian;
Suplente: Olívia Firmino.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA CRISTINA DE GODOI AUGUSTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA
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.
 

 

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

 
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV. 

Processo 
Administrativo: 1106.00764/2019.23. 

Modalidade: Dispensa por valor nº 13/2019 (Cotação 13/2019). 

Objeto: 

Serviços Técnicos Contínuos Especializados em 
fornecimento de Sistema de Assinatura e Recorte 
Eletrônicos de Publicações Oficiais, com cobertura 
de seguro, compreendendo as atividades descritas 
no ANEXO I do contrato. 

Fornecedor: Grifon Brasil Assessoria Ltda. EPP. 
Documento 
(CNPJ): 21.129.497/0001-12. 

Valor Global 
Estimado: 

R$ 1.214,84 (um mil, duzentos e quatorze reais e 
oitenta e quatro centavos). 

Vigência: 12 meses, de 02/05/2021 até 01/05/2022. 
Data de 
Assinatura: 29/04/2021. 

*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural 
da recepção da RIOPRETOPREV. 
 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PRO-
POSTAS COMERCIAIS - CONCORRÊNCIA nº 05/2020 – 
PROC. nº 81/2020
Objeto: Ampliação de prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços, conforme descrito 
no Anexo 1 – Memorial Descritivo”. Foi realizada a sessão 
de abertura das propostas comerciais apresentada pelas 
licitantes habilitadas a permanecerem no certame: CONS-
TRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA; CONCRETA CONSTRU-
ÇÕES LTDA; CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA e GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA. A 
CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA apresentou propos-
ta  pelo valor de R$ 5.634.552,16; a licitante CONSTROES-
TE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou 
proposta pelo valor de R$ 5.243.053,85;  a licitante GOMES 
& BENEZ ENGENHARIA LTDA apresentou proposta pelo 
valor de R$ 5.400.000,00 e a licitante CONCRETA CONS-
TRUÇÕES LTDA apresentou proposta pelo valor de R$ 
5.399.390,54. A sessão foi encerrada para que as propostas 
sejam analisadas pela gerência gestora do processo. S. J. 
Rio Preto, 28.04.2021 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da C.L
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
22/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO CONTRATADA.
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acrésci-
mo de valor referente a Contratação de posto para forneci-
mento de combustíveis líquidos por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 27.04.2021
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNI-
CA – TOMADA DE PREÇOS 08/2020 – PROC. nº 69/2020
Objeto: Elaboração de anteprojeto e projeto executivo da re-
cuperação estrutural e hidráulica do reator UASB 1 e projeto 
básico dos reatores UASB 1 e 2.
Foi aberta a proposta técnica da licitante STENGPRO PRO-
JETOS ESTRUTURAIS S/S a proposta foi encaminhada 
para a análise e julgamento pela Comissão Técnica desig-
nada pela Portaria SeMAE nº 66/2020. Após publicado o 
resultado do julgamento será designada a data da abertura 
da proposta comercial.
S. J. do Rio Preto, 28.04.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.
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 28/2021, 
Processo SICOM 3120/2021 objetivando a Aquisição de tubo 
corrugado PEAD parede dupla, DN 400mm e DN 1.200 para 
utilização na coleta e afastamento de esgoto sanitário.
Prazo de Entrega: em até 30 dias. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 12.05.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 15.04.2021 – Carla Cristina Bernardo – Ge-
rente Interina de Planejamento, Projetos e Obras.
EXTRATO DE DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE nº 
02/2021 – PROC. SeMAE nº 39/2021
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade, da prestação 
de Manutenção corretiva em bomba submersa da marca 
EBARA utilizada em poços submersos do aquífero Guarani - 
PTG
Despacho: “AUTORIZO” e "RATIFICO, com fundamento no 
artigo 25, caput e inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a con-
tratação da empresa “EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL 
LTDA”, para execução do objeto.” 
Prazo: 45 dias – Valor: R$83.231,05
S. J. Rio Preto, 26.04,2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interes-
se público. # CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e 
Construções Eireli. Valor: R$ 265.824,65. 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. João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e 
Financeiro - José Roberto Biroli – Diretor de Gestão - Nica-
nor Batista Junior – Superintendente.
Extrato de Portaria nº 040 de 28/04/2021 – Afastar o servidor 
estatutário LUIZ CARLOS FERREIRA GARCIA, Agente de 
Saneamento, matrícula 707, lotado nesta Autarquia, afasta-
mento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, 
com prejuízo das demais vantagens do cargo, para tratar de 
interesses particulares, conforme o artigo 117 da Lei Com-
plementar n° 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 13 
de maio de 2021. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
S. J. Rio Preto 28.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Retificação da Convocação n° 07/2021 – SME  

       
                    Retifica-se a classificação dos candidatos convocados, 
disciplina de ARTES, da Convocação Nº 07/2021– SME, publicado em 
24/04/2021.           
  Onde se lê: 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –ARTES 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
7º LEANDRO FINIMUNDI 13/05/2021 14h00 
8º EDERSON CARDOSO LEAO 13/05/2021 14h30 
9º DANILO LOURENCO RIBEIRO 13/05/2021 15h00 

 
  Leia - se: 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –ARTES 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
9º LEANDRO FINIMUNDI 13/05/2021 14h00 

10º EDERSON CARDOSO LEAO 13/05/2021 14h30 
11º DANILO LOURENCO RIBEIRO 13/05/2021 15h00 

São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 16/2021

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
GABRIELA GOES MANTELO inscrito no cadastro de pessoa 
física sob nº 313.049.488-03, ciente de que FOI LAVRA-
DO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 
22360 EM 22/02/2021, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS 
POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 

(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se 
dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal 
da Fazenda para que seja emitida a guia de recolhimento 
do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo pagamento 
poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
São José do Rio Preto, 28 de Abril de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 17/2021

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
ODIMAR ILÁRIO DA SILVA inscrito no cadastro de pessoa  
física sob nº 018.935.228-06 ciente de que FOI LAVRADO O 
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22094 
EM 25/02/2021, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTU-
RAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deve-
rá se dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria 
Municipal da Fazenda para que seja emitida a guia de 
recolhimento do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo 
pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias 
conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.    

São José do Rio Preto, 28 de Abril de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

Extrato de portaria n°004/2020 GCM de 01 de abril de 
2020 ref. a Sindicância Investigativa nº 004/2020: onde 
averiguou-se os fatos relatados, no Interno 326/20 SMTTS/
GCM, decidiu-se pela INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMEN-
TOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, que serão 
defi nidos em portaria de instauração própria, com base no 
art. 233, III, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Com-
plementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURAN-
ÇA/CORREGEDORIA/GCM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
1° TRIMESTRE DE 2021

Arrecadação
até o Período

Proprios 193.861.876,31 Valor % Valor % Valor %
Transferências da União 23.042.746,20 EDUCAÇÃO INFANTIL 9.592.057,01 2,46% 5.738.991,20 1,47% 4.255.835,84 1,09%
Transferencias do Estado 173.011.837,13 ENSINO FUNDAMENTAL 55.564.932,45 14,25% 20.987.555,48 5,38% 17.475.383,62 4,48%
Total 389.916.459,64 RETENÇÕES AO FUNDEB 39.210.916,46 10,06% 39.210.916,46 10,06% 39.210.916,46 10,06%
Retenções ao FUNDEB 39.210.916,46 TOTAL 104.367.905,92 26,77% 65.937.463,14 16,91% 60.942.135,92 15,63%
Receitas Líquidas 350.705.543,18

TOTAL 25% 97.479.114,91

Receitas de Transferências 65.826.473,08
Receitas de Aplic. Financeiras 14.605,34
Total 65.841.078,42 Valor % Valor % Valor %

OUTRAS 5.453.290,12 8,28% 5.453.290,12 8,28% 5.439.395,84 8,26%
MAGISTÉRIO 36.315.086,46 55,16% 36.193.150,33 54,97% 35.931.112,98 54,57%

TOTAL 65.841.078,42 TOTAL 41.768.376,58 63,44% 41.646.440,45 63,25% 41.370.508,82 62,83%
MAGISTÉRIO (70%) 46.088.754,89

Transf. Federais (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 10.179.309,98
Convênios Federais e Estaduais 0,00
Receitas Aplic.Financeiras (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 14.774,73 Valor Valor Valor
Total 10.194.084,71 TOTAL 4.087.613,96 1.084.363,42 769.937,41

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECEITAS DO FUNDEB DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Editais de
INTIMAÇÃO

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Sonia Alves da Silva de Paula RG 9.300.900,
Declara o extravio do CTC e seus anexos, emitidos pela 
Maringá Previdencia.









 

             





 

 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram 
perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio 
Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil 
brasileiro para habilitação de 
casamento:
MATHEUS FERNANDES DA 
SILVEIRA e GIOVANNA DO 
ESPIRITO SANTO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, técnico 
em informática, solteiro, nascido 
em Monte Aprazível, SP, no dia 
14 de outubro de 1998, fi lho de 
EDSON TIBERIO DA SILVEIRA 
e de LUCIANA ALVES FER-
NANDES DA SILVEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar 
fi nanceiro, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no 
dia 02 de janeiro de 1999, fi lha 
de EDICARLOS DO ESPIRI-
TO SANTO e de ADRIANA 
FERNANDES DO ESPIRITO 
SANTO. 
GABRIEL ROQUE PINTO 
e MARCELA AGRELLI DO 
AMORIM BARCELOS. Ele, de 
nacionalidade brasileira, mé-
dico, solteiro, nascido em São 
José do Rio Pardo, SP, no dia 
22 de dezembro de 1990, fi lho 
de CARLOS EDUARDO PINTO 
e de MARISTELA ROQUE 
PINTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nas-
cida em Frutal, MG, no dia fi lha 
de JOSÉ ROBERTO BARCE-
LOS e de SIMONI AGRELLI DO 
AMORIM. 
Assim, lavra-se o presente edi-
tal de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil 
em lugar de costume e publica-
do pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedi-
mento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 28 de 
abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - Rua Tira-

dentes nº 3355, Centro.  - Tel: 
(17)3214-5330

Certifi ca-se que apresentaram 
ao 2º Serviço Notarial e Registro 
Civil do Município e Comarca 
de Dourados, Estado do Mato 
Grosso do Sul os documen-
tos exigidos no Código Civil 
Brasileiro para habilitação de 
casamento:
MARCOS ALEXANDRE DE 
SOUZA  e  LUCIANA FATURE-
TO BORGES. Ele, de nacionali-
dade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em BRODOWSKI, SP, 
no dia 14 de maio de 1978, resi-
dente e domiciliado a José Urias 
Fortes, Nº 300, São Manoel, 
São José do Rio Preto, SP, fi lho 
de JOSÉ LUIZ DE SOUZA e de 
MARIA APARECIDA FRANZONI 
DE SOUZA. 
Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, médica, solteira, nascida 
em Dourados, MS, no dia 14 
de março de 1984, residente e 
domiciliada a Olinda Pires de 
Almeida, Nº 1555, Jardim Itaipu, 
Dourados, MS, fi lha de RO-
NALDO BORGES SILVA e de 
MARIA DE FATIMA FATURETO 
BORGES.
 Assim, se alguém souber de 
impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
 São José do Rio Preto, 28 de 
abril de 2021.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram 
perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio 
Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil 
brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável 
em casamento:

RIVAIL DE OLIVEIRA MENE-
ZES e CARINA DE JESUS 
CONSOLI. Ele, de naciona-
lidade brasileira, vendedor, 
divorciado, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 30 de maio 
de 1975, residente e domici-
liado a Propércio Ferrarezi, 
Nº 910, São Francisco, São 
José do Rio Preto, SP, fi lho 
de JAIRO DE MENEZES e de 
WILMA SOARES DE OLIVEI-
RA MENEZES. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, operadora 
de caixa, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 12 de maio de 
1982, residente e domiciliada 
a Propércio Ferrarezi, Nº 910, 
São Francisco, São José do 
Rio Preto, SP, fi lha de ANISIO 
CONSOLI e de LUZIA CIN-
DAD REAL VIEIRA CONSOLI. 

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 impe-
dimento, oponha-o na forma 
da lei.
São José do Rio Preto, 28 de 
abril de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS 
– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório 
de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, 
SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. IGOR LUÍS BORGES 
e BRUNA VILA NOVA DOS 
SANTOS, sendo ELE fi lho 
de LÚCIA HELENA BORGES 
e ELA fi lha de MÁRIO DOS 
SANTOS e de ISAURA MARIA 
VILA NOVA DOS SANTOS;
2. GUILHERME DE 
SOUZA REIS e JUSSARA 
DA SILVA BISPO, sendo ELE 
fi lho de ALBERTO LUIZ DOS 
REIS e de LUCIANI PERPÉ-
TUA DE SOUZA e ELA fi lha 
de JOSIMAR DE SOUZA 
BISPO e de SARA MARIA DA 
SILVA;
3. DOUGLAS JOSÉ DE 
MELO e AMANDA FIGUEIRA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho 
de ODILON JOSÉ DE MELO 
e de DUZAMIRA DE MELO 
e ELA fi lha de FERNANDO 
FIGUEIRA DA SILVA e de 
CLEUNICE ZILDA DE JOR-
GE FIGUEIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 28/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização da CONCORRÊNCIA Nº 009/2021 PROCESSO Nº 072/2021. OBJETO: Contratação de instituição bancária para 
efetuar os pagamentos a todos os servidores e funcionários ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal, pelo 
período de 60 (sessenta) meses. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 31/maio/2021, às 11:00 horas, Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 29/abril/2021, das 08:00 às 16:00 horas, no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, CEP: 15.110-000, 
ou sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 28/abril/2021. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ - 60.003.761/0001-29

Demonstrações Contábeis - exercício 2020

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020. 
    Dr. Jorge Fares - Diretor Executivo Marcos Roberto Bogaz - CRC/SP - 1SP256668/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em reais)

RECEITAS
RECEITAS HOSPITALARES
RECEITAS COM RESTRIÇÕES
Receitas Convênio SUS
Receitas Convênio “Lucy Montoro”
RECEITAS COM RESTRIÇÕES E 
VINCULADAS A PROJETOS
CIP - Centro Integrado de Pesquisa
RECEITAS LIVRES
Receitas Convênios Médicos - 
(Planos de Saúde)
Receitas Pacientes Particulares
Receitas Convênios Prefeituras
RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS COM RESTRIÇÕES
Convênio Prefeitura de S. J. do Rio Preto
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS LIVRES
Doações recebidas
Receitas Patrimoniais
Receitas Financeiras
Receitas Diversas
Ajuste de estoques
OUTRAS RECEITAS COM RESTRIÇÕES 
- CONVÊNIO “LUCY MONTORO”
Doações recebidas
Receitas Financeiras
Receitas Diversas
Ajuste de estoques
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Pessoal – Ordenados
Despesas com Pessoal – Encargos
Material de Uso hospitalar
Serviços de terceiros
Material de Uso geral
Repasses convênios
Despesas tributárias
Despesas Financeiras
Cursos / Treinamentos
Provisão para Contingência Judicial
Despesas com Provisão de Perdas
Outras Despesas Operacionais
Depreciações do Ativo Imobilizado
Baixas de Imobilizado
Ajustes de estoques
DESPESAS OPERACIONAIS COM 
RESTRIÇÕES - CONVÊNIO “LUCY 
MONTORO”
Despesas com Pessoal
Despesas com Pessoal – Encargos
Material de Uso hospitalar
Serviços de terceiros
Material de Uso geral
Despesas Financeiras
Cursos/Treinamentos
Outras Despesas Operacionais
Ajustes de estoques
PROJETOS ESPECIAIS - USO 
COM RESTRIÇÕES
CIP - Centro Integrado de Pesquisa
RESULTADO (DÉFICIT) OPERACIONAL
RECEITAS DE ÓRGÃOS 
PÚBLICOS COM RESTRIÇÕES
Estadual
Federal
Destinação Solidária - CMDCA / CMDI
Recursos ao enfrentamento COVID - 
Ministério Público do Trabalho
OUTRAS RECEITAS DE ÓRGÃOS 
PÚBLICOS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS 
Convênio “Lucy Montoro”
ISENÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS 
Convênio “Lucy Montoro”
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO EXERCÍCIO

31/12/2020
 610.366.502 
 577.940.413 
 254.196.563 
 243.396.563 
 10.800.000 

 
19.033.024 

 19.033.024 
 179.194.304 

 
150.372.119 
 19.603.601 
 9.218.583 

 
125.516.522 

 125.516.522 
 32.426.088 
 32.318.904 
 8.939.887 
 5.538.749 
 6.219.791 
 8.591.923 
 3.028.555 

 
107.184 
 17.351 
 71.436 
 7.319 

 11.078 
 768.133.529 
 750.483.610 
 352.413.120 
 79.866.013 

 143.182.806 
 96.431.360 
 26.629.579 
 10.770.262 

 58.641 
 759.792 
 678.258 
 771.371 

 1.749.312 
 14.253.874 
 18.614.606 

 90.305 
 4.214.311 

 

9.898.112 
 4.790.132 
 1.018.544 

 938.510 
 1.983.557 

 67.242 
 1.931 

 - 
 1.087.182 

 11.013 
 

7.751.807 
 7.751.807 

 (157.767.027)
 

187.448.942 
 144.302.200 
 42.600.536 

 156.498 
 

389.709 
 

97.847.730 
 96.533.921 

 
1.313.809 

 97.847.730 
 96.533.921 

 
1.313.809 

 29.681.915 

31/12/2019
 612.158.242 
 576.196.568 
 253.108.690 
 243.388.690 

 9.720.000 
 

10.707.070 
 10.707.070 

 195.954.647 
 

172.969.832 
 13.799.218 
 9.185.598 

 
116.426.161 

 116.426.161 
 35.961.673 
 35.802.818 
 6.705.741 
 7.030.224 
 7.698.706 

 12.717.533 
 1.650.614 

 
158.856 

 4.653 
 89.789 
 5.985 

 58.429 
 689.547.147 
 674.501.180 
 319.583.272 
 69.866.880 

 137.359.326 
 76.453.119 
 22.230.965 
 12.647.908 

 126.105 
 317.349 

 1.273.081 
 48.851 

 598.635 
 14.502.662 
 17.196.303 

 113.174 
 2.183.552 

 

10.469.825 
 4.498.391 

 957.239 
 1.249.249 
 2.201.845 

 86.489 
 3.263 
 2.980 

 1.185.709 
 284.660 

 
4.576.142 

 4.576.142 
 (77.388.905)

 
97.512.649 

 93.545.663 
 3.966.986 

 - 

 - 
 

89.086.889 
 87.850.532 

 1.236.357 
 89.086.889 
 87.850.532 

 
1.236.357 

 20.123.744 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020 E 2019 (Em reais)

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Caixa Geral
Bancos c/movimento - recursos livres
Bancos c/movimento - recursos com 
restrições
Aplicações financeiras - recursos livres
Aplicações financeiras - recursos com 
restrições
Realizável a curto prazo
Contas a Receber
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a Fornecedores
Impostos a recuperar
Outros adiantamentos
Despesas com Importações
Estoques - livres para uso
Estoques - com restrições para uso
Outros créditos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Ações Judiciais
Investimentos
Telas e Esculturas
Conta Capital
Imobilizado
Imobilizado em andamento
Terrenos
Edificações
Máquinas e Equipamentos
Móveis Utensílios/Livros Mat.Didáticos
Veículos
Informática
Depreciação ( - )
Edificações
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Informática
Intangível
Software
Amortização ( - )
TOTAL DO ATIVO

 2.020 
 237.401.870 
 143.649.782 

 26.972 
 472.079 

 
1.708.377 

 91.036.566 
 

50.405.788 
 93.752.088 
 45.852.990 
 2.623.675 
 3.533.682 

 33.934 
 1.329.904 

 35.589 
 34.622.208 

 591.045 
 5.129.062 

 226.919.676 
 5.029.668 
 5.029.668 

 105.249 
 26.260 
 78.989 

 373.568.249 
 59.068.344 
 3.900.000 

 133.893.337 
 141.509.764 
 17.750.265 

 947.443 
 16.499.095 

 151.885.256 
 46.549.084 
 82.485.621 
 10.752.277 

 591.387 
 11.506.887 

 101.766 
 3.212.149 
 3.110.383 

 464.321.546 

 2.019 
 203.093.488 
 116.873.492 

 38.115 
 826.716 

 
5.862.049 

 82.456.013 
 

27.690.599 
 86.219.996 
 54.942.988 
 2.512.686 
 2.240.009 

 11.303 
 1.470.874 
 2.890.590 

 19.341.767 
 391.741 

 2.418.039 
 196.461.817 

 3.734.936 
 3.734.936 

 70.686 
 26.260 
 44.425 

 327.932.200 
 36.311.331 
 3.900.000 

 131.695.814 
 122.190.655 
 17.388.373 

 656.124 
 15.789.904 

 135.376.291 
 41.240.728 
 73.840.562 
 9.506.353 

 535.354 
 10.253.294 

 100.286 
 3.178.179 
 3.077.893 

 399.555.305 

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações sobre Folha de Pagamento
Obrigações trabalhistas
Contas Correntes Passivas
Outras obrigações
Retenções de Impostos a recolher
Antecipações de Receitas
Recursos de Projetos - 
Entidades Públicas Nac.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Provisão para contingências
Receitas Diferidas 
Bens em Comodato - 
Convênio “Lucy Montoro”
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Reserva de Reavaliação
Ajuste de Avaliação Patrimônial
Superávit (Déficit) no exercício
TOTAL DO PASSIVO

 2.020 
 171.510.184 
 34.179.321 
 11.852.875 
 63.365.567 
 1.849.101 

 344.937 
 633.937 

 1.986.879 
 

57.297.567 
 26.101.339 
 22.775.584 
 3.263.889 

 61.867 
 266.710.023 
 248.223.335 

 7.359.845 
 (18.555.072)

 29.681.915 
 464.321.546 

 2.019 
 136.082.525 

 32.914.911 
 10.351.722 
 54.212.509 
 1.768.127 

 167.669 
 480.659 

 1.229.927 
 

34.957.002 
 26.377.685 
 22.138.596 
 4.177.222 

 61.867 
 237.095.095 
 228.166.578 

 7.359.845 
 (18.555.072)

 20.123.744 
 399.555.305 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

 2.020 
 29.681.915 
 16.541.455 
 46.223.371 

 9.089.998 
 (1.263.692)

 (15.479.746)
 2.855.001 

 (4.028.386)

 1.264.410 
 153.278 

 10.654.211 
 638.849 

 22.340.566 
 

72.447.860 

 (45.670.019)
 

(45.670.019)

 - 
 (31.297.292)

 
(31.297.292)

 
(4.519.451)

 
6.726.880 

 
2.207.428 

 2.019 
 20.123.744 
 16.105.964 
 36.229.707 

 (247.933)
 (3.310.059)

 (52.919)
 (1.857.755)

 (900.797)

 7.359.364 
 (23.979)

 6.285.911 
 (1.594.281)
 10.266.859 

 
52.154.117 

 (25.920.703)
 

(25.920.703)

 (70.113)
 (19.753.275)

 
(19.823.388)

 
6.410.026 

 
316.853 

 
6.726.880 

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (déficit) do período
Reversão de Depreciação / amortização
Superávit(déficit) ajustado
Redução (aumento) nos Ativos
Contas a receber
Adiantamentos
Estoques
Despesas antecipadas
Outros contas a receber
Aumento (redução) nos Passivos
Fornecedores
Impostos
Salários
Contas a pagar
Subvenções a aplicar
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela compra de imobilizado
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamento de empréstimos
Aplicações Financeiras
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTE DE 
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO
CAIXA E EQUIVALENTE DE 
CAIXA NO FINAL DO PERÍODO INSTITUIÇÃO  SALDO 

Banco Santander S/A 90.466.008,80
Banco do Brasil S/A 52.330.980,57 
Caixa Econômica Federal 585.542,01
Banco Bradesco 162.642,01
Cooperativa de Crédito - SICREDI 67.727,07
Cooperativa de Crédito - BANCO SICOOB 9.909.07
TOTAL GERAL 143.622.809,53Saldo em 31/12/2019

Recursos de juros aplicados
Incorporação Resultado Acumulado
Ajustes Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício
Ajuste Avaliação Patrimonial
Saldo em 31/12/2020

Patrimônio 
Social

 228.166.578 
 33.012 

 20.123.744 
 (100.000)

 - 
 - 

 248.223.335 

Ajuste Avaliaç. 
Patrimon.

 (18.555.072)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 (18.555.072)

Reserva de 
Reavaliação

 7.359.845 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 7.359.845 

Resultado do 
Exercício

 20.123.744 
 - 

 (20.123.744)
 - 

 29.681.915 
 - 

 29.681.915 

TOTAL
 

 237.095.095 
 33.012 

 - 
 (100.000)

 29.681.915 
 - 

 266.710.023 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, 
denominada resumidamente de FUNFARME, é uma entidade civil, com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com auto-
nomia administrativa, financeira e patrimonial. Foi criada em 12/06/1967, 
com sede e foro em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo 
por regência o seu Estatuto Social, Regimento Interno e normas legais 
aplicáveis.
A entidade de caráter beneficente tem por objetivo exclusivo de utilidade 
pública a realização direta, constante e ativa na assistência integral à saú-
de e no ensino, a quem dela necessitar, sem qualquer tipo de preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ção, através do Hospital de Base e demais Unidades Assistenciais, Hospi-
talares e de Ensino existentes e a serem criadas.
O Hospital de Base mantido pela Fundação é também utilizado como Hos-
pital Escola em parceria com a Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto. Além do Hospital de Base, compõem o complexo FUNFARME o 
Hospital da Criança e Maternidade, Instituto de Reabilitação “Lucy Monto-
ro”, o Hemocentro de São José do Rio Preto e o Ambulatório de Especia-
lidades. No desenvolvimento de suas atividades mantém convênios com 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive SUS, mantendo 
convênios de prestação de serviços hospitalares com operadoras de pla-
nos de saúde e equivalentes.
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as 
peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos, com consonân-
cia com as novas práticas contábeis adotadas no país, especialmente os 
pronunciamentos do C.P.C. e normas aprovadas em resoluções do C.F.C., 
com as adaptações normatizadas pela Res. 1.409, de 27/09/2012 que ins-
tituiu as normas contidas no “ITG 2002 (R1) – Interpretação Técnica Geral 
para Entidade sem finalidade de lucro”. As suas demonstrações observam 
no que é compatível com as normas fixadas pela legislação das socieda-
des anônimas.
3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2020 foram elabora-
das de acordo com os agrupamentos de contas ativas e passivas fixadas 
pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/09, estando no mesmo padrão da apre-
sentação de 2019 para efeitos comparativos.
O Ativo Circulante e o Passivo Circulante apresentam os direitos e as obri-
gações da FUNFARME com prazos não superiores há 365 dias. Já os 
direitos conversíveis e constantes do Ativo Não Circulante e do Passivo 
Não Circulante apresentam vencimentos após aquele prazo. O Patrimônio 
da entidade é apresentado como Patrimônio Social e os resultados dos 
exercícios conceituados como superávit ou déficit. As principais práticas 
contábeis adotadas são:
1) Disponibilidades Financeiras: Disponibilidades e equivalentes, além 
das Aplicações Financeiras de liquidez imediata, pelos saldos existentes 
na data da elaboração dos demonstrativos, inclusos os rendimentos cor-
respondentes até a data do balanço, dentro do regime de competência, 
classificados como:
a. Recursos livres: aqueles que podem ser utilizados para pagamentos de 
despesas e/ou investimentos da Instituição sem qualquer restrição;
b. Recursos com restrições: valores decorrentes dos recebimentos oriun-
dos de Convênios, Parcerias, Termos Aditivos e outros mais firmados com 
o ente público, sejam eles Federal, Estadual ou Municipal.
2) Provisão para Perdas: Fixou-se um percentual aproximado de 10,00% 
sobre os valores dos créditos a receber de atendimentos à convênios e 
particulares, reduzindo-se os riscos de perdas futuras, feitos com funda-
mento em estimativas conservadoras.
3) Contas a Receber: Consistem nas contas a receber da prestação de 
serviços a pacientes particulares e de diversos convênios com entidades 
ou empresas que mantém serviços ou planos de assistência à saúde, in-
cluindo nestes o SUS e as operadoras de planos de saúde, estando os 
saldos apresentados pelo valor efetivo dos serviços prestados. Eventuais 
glosas (recusas de pagamentos) de operadoras de saúde encontram-se 
registradas nestas contas contábeis aguardando finalização dos processos 
de recursos e/ou aceites de glosas.
4) Estoques: Estão avaliados pelo custo de aquisição e são destinados 
ao uso nos serviços prestados pela entidade. Estão classificados como 
“livres para uso” e “restritos para uso”, respectivamente, estoques próprios 
da FUNFARME e estoques do convênio Instituto de Reabilitação “Lucy 
Montoro”.
5) Investimentos: Não existem investimentos em sociedades controladas.
6) Imobilizado: Os bens integrantes do Imobilizado estão avaliados pelo 
custo de aquisição, acrescido, quando for o caso, pela correção monetária 
de balanço até 31/12/1995. As depreciações foram registradas e avaliadas 
pelo conceito fiscal estabelecido pela Receita Federal, sendo que este con-
ceito é adequado ao restante de vida útil dos respectivos bens.
7) A segregação contábil entre Ativo Circulante e Ativo não Circulante leva 
em consideração a expectativa da administração nas respectivas realiza-
ções, observando-se o prazo de 365 dias.
8) O Passivo Circulante, constituído por contas a pagar a fornecedores, 
obrigações sobre a folha de pagamento (repasses e encargos), salários 
a pagar, tributos a recolher, além de contas decorrentes das operações 
normais da entidade, todas apropriadas pelo regime de competência, en-
contram-se registradas pelo valor de liquidação. A segregação se fez com 
o prazo de vencimento até 365 dias.
9) O Passivo Não Circulante abrange as obrigações com prazos de liqui-
dação superior a 365 dias, estando os encargos dessas operações regis-
tradas de forma segregada. Seu volume principal se restringe aos valores 
referente contingências judiciais.
10) O Patrimônio Social apresenta o saldo acumulado ao longo da vida 
da instituição e seu valor é composto pelas contas de superávit / déficit 
do exercício, Ajuste de Valor Patrimonial, saldo do Fundo Institucional, 
Ajuste de Exercícios Anteriores e Reserva de Reavaliação..., que, por sua 
vez, será mantida até a sua realização final, conforme os termos da Lei nº 
11.638/07.
11) As Contas de Resultados levaram em consideração o regime de com-
petência. As receitas decorrem dos serviços prestados pela entidade, de 
auxílios e subvenções públicas e também de captação de recursos na so-
ciedade em geral. Os custos e as despesas são decorrentes das ativida-
des da FUNFARME e são fundamentadas em documentos considerados 
idôneos.
12) As estimativas contábeis foram aplicadas nas provisões para perdas 
de contas a receber, nas depreciações, amortizações e nas Contingências 
Judiciais registradas no Passivo.
4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Não existem operações com derivativos ou de hedge. A entidade mantém 
CDB e aplicações em fundos financeiros convencionais, sem riscos, de 
liquidez imediata.
Na data de encerramento do exercício constam valores aplicados no Ban-
co do Brasil, Banco Santander, Banco Bradesco, Cooperativa SICOOB, 
Cooperativa SICREDI e Caixa Econômica Federal e que, no montante 
geral, totalizam R$ 143,6 milhões de reais. São representados por instru-
mentos financeiros, especialmente por CDBs e Fundos de investimentos, 
além de poupança, nos convênios públicos federais, todos com liquidez 
imediata, cujos valores apresentados se encontram com os rendimentos 
apropriados até 31/12/2020, com taxas praticadas no mercado e não sen-
do destinados a negociações ou mantidos até o vencimento. Seguem abai-
xo discriminados os detalhes:

Do valor acima disposto, cumpre esclarecer que parte deste, especifica-
mente R$ 52,1 milhões, é restrito para uso, decorrente dos valores rece-
bidos através de convênios, parcerias e termos aditivos firmados com a 
Administração Pública, em sua grande maioria com a Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo e, como tal, obedecem a critérios rigorosos para 
sua destinação.
5 – CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS MÉDICOS-HOSPITALARES
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As contrapartidas dos valores Federal, Estadual e Municipal encontram-
-se registrados no ativo..., especificamente bancos (contas restritas para 
uso). As contas bancárias restritas apresentam diferenças com este agru-
pamento pois, no final do exercício 2020, mais precisamente final de de-
zembro/2020, houve recebimento de valores em conta corrente própria, 
ou seja, não restrita, e que foi identificada posteriormente, já em meados 
de janeiro/2021, como sendo recursos para enfrentamento da COVID19.
Sendo assim, os saldos constantes no Balanço Patrimonial nas disponi-
bilidades restritas seguem os saldos das contas correntes bancárias do 
balancete e, apresentam diferenças com os valores do passivo a aplicar, 
conforme resumo abaixo:

   

Vale ressaltar, ainda, que existe variação no saldo desta conta, em compa-
ração com o ano anterior, de aproximados 64% para mais, pois, o aporte 
neste ano dos governos Federal e Estadual foi bastante superior devido ao 
enfrentamento do COVID19.
11 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A entidade vem adotando o critério técnico de definição das contingências 
passivas conforme as normas e recomendações do CFC, IBRACON e da 
CVM.
Atende, especialmente, as normas fixadas pela Resolução nº 1.180/09 do 
CFC que normatizou essas práticas através da NBC-TG 25.  Dentro des-
ses critérios foram provisionadas a totalidades das ações consideradas 
PROVÁVEL, mensuráveis com suficiente segurança. Estão sendo relata-
das as consideradas de probabilidade PROVÁVEL, não mensurável, e as 
consideradas de probabilidade POSSÍVEL. Assim sendo, pelos critérios 
adotados foram levados em consideração os seguintes enquadramentos:
a) Ações prováveis, mensuráveis com suficiente segurança;
b) Ações prováveis, não mensuráveis, com suficiente segurança;
c) Ações possíveis, mensuráveis com suficiente segurança;
d) Ações possíveis, não mensuráveis, com suficiente segurança;
e) Ações remotas.
Excepcionalmente neste exercício de 2020, como já aconteceu em 2019, 
a Administração da Entidade entendeu por bem provisionar, no Balanço 
Patrimonial elaborado em 31 de dezembro de 2020, os valores de ações 
judiciais consideradas de “riscos possíveis” pelo Setor Jurídico, uma vez 
que essas ações, em futuro, passarão a ser de risco provável.
Como esta Fundação neste exercício apresentou um superávit elevado, 
resolveu-se utilizá-lo para resguardar eventualidades futuras e para maior 
segurança patrimonial desta organização. Assim, para exercícios futuros, 
quando estas provisões ou parte delas se transformarem em riscos prová-
veis, elas já se encontrarão provisionadas em benefício da proteção patri-
monial desta Fundação.
As ações prováveis e possíveis, conforme relatado acima, com valor men-
surável em bases seguras, foram consideradas para efeitos de provisões 
de contingências e foram apropriadas / mantidas em 2020. As ações prová-
veis e possíveis, sem valores mensuráveis com bases seguras encontram-
-se divulgadas nestas Notas Explicativas. As ações remotas foram descon-
sideradas para efeito de apropriação ou divulgação.
   As informações bases para esses pro-
cedimentos advieram do Departamento Jurídico de forma a estarem de 
acordo com a Deliberação nº 489/2005 da CVM em conjunto com o IBRA-
CON. Em decorrência dos trabalhos resultaram-se nos quadros seguintes:

Ativo  Mil 
Circulante 
Disponibilidades 
Recursos restritos  52.114,2
(-) Lucy Montoro (Orçamento SP)  2.022,6
(+) Valores lançados como irrestritos  2.266,9
(-) Valores lançados como restritos  1,0

Saldo  52.357,5
Passivo  Mil
Circulante 
Recursos de Projetos  57.297,6
(-) Outras doações  4.940,1

Saldo  52.357,5
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Discriminação

Imobilizado em andamento
Terrenos
Edificações
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios / Li-
vros e Materiais Didáticos
Veículos
Informática
TOTAL

Valor de 
aquisição
59.068,3
3.900,0

126.324,3
139.140,0

17.684,1
940,3

16.499,1
363.556,2

Total imobilizado

59.068,3
3.900,0

133.893,3
141.509,8

17.750,3
947,5

16.499,1
373.568,3

Reavaliação 
de ativos

0,0
0,0

7.569,0
2.369,7

66,2
7,2
0,0 

10.012,1 

Depreciação

0,0
0,0

46.549,1
82.485,6

10.752,3
591,4

11.506,9
151.885,3

Imobilizado 
líquido

59.068,3
3.900,0

87.344,2
59.024,2

6.998,0
356,1

4.992,2
221.683,0

CONVÊNIO R$
Bradesco Saúde S/A 796.420,64
CABESP  1.095.108,93
HB Saúde S/A 9.800.579,90
Unimed de São José do Rio Preto 10.246.657,69
SUS 25.471.796,37
Outros 1.705.526,16 
TOTAL 49.116.089,69 
(-) PROVISÃO P/PERDAS   (3.263.100,11) 
TOTAL FINAL 45.852.989,58

A entidade entendeu que não existem bens com valores contábeis supe-
riores aos respectivos valores de mercado e não realizou, em virtude des-
se entendimento, registros de “IMPAIRMENT”. O alto valor acumulado na 
conta “Imobilizado em Andamento” é referente à construção de novo bloco 
de unidade de atendimento, denominado Bloco “C”. Este novo bloco con-
tará com o mesmo número de pavimentos dos blocos “A” e “B” (8 andares) 
e o valor do investimento, até o momento, está em R$ 30,4 milhões de 
reais. O restante do valor é composto por equipamentos que, em virtude 
de outros fatores, especialmente reformas e/ou adaptações prediais, ainda 
não entraram em funcionamento.
As taxas de depreciações praticadas consideraram o tempo de vida útil 
remanescente dos respectivos bens. Contudo, registre-se que determina-
dos bens poderão ter as suas vidas úteis ampliadas e, na oportunidade, 
poderão ser revistos os percentuais de depreciação.
10 – RECURSOS DE PROJETOS
No passivo circulante existe um agrupamento de contas denominada “Re-
cursos de Projetos – Entidades Públicas Nacionais”. Este agrupamento 
registra os valores que foram recebidos referente repasses de órgãos pú-
blicos das esferas nacional, estadual de São Paulo e municipal de São 
José do Rio Preto – SP, além de doações de imobilizado, e que ainda não 
foram consumidos até a data de 31 de dezembro de 2020. Os recursos 
ainda não consumidos totalizam um valor de R$ 57,3 milhões de reais e se 
resumem da seguinte forma:
• Federal =   R$ 21.309.686,67
• Estadual de São Paulo=  R$ 15.692.165,32
• Municipal de São José do Rio Preto= R$ 15.355.586,00
• Outras doações=   R$ 4.940.129,33
Da classificação apresentada acima, “outras doações” referem-se a doa-
ções realizadas por entidades públicas e também pela iniciativa privada 
ao nosso parque imobilizado e, desta forma, encontram-se lançados no 
ativo não circulante, grupo imobilizado. A grande maioria das doações são 
decorrentes de ações de enfrentamento ao COVID19 e seguem listadas 
abaixo, com as descrições e valores na data de 31/12/2020:
1) Camas hospitalares – 10 unidades R$ 20.000,00
2) Equipamento de Ressonância Magnética R$ 3.744.229,17
3) Leitor de scanner CCD – código de barras R$ 2.078,88
4) Monitores Cardíacos – 10 unidades R$ 201.788,26
5) Refrigeradores – 02 unidades  R$ 4.714,86
6) Sistema de vídeo conferência – TelemedicinaR$ 20.354,86
7) Veículo motorhome Marcopolo 2013/2014 R$ 88.388,87
8) Veículo Van – consultório móvel  R$ 326.817,65
9) Ventiladores Pulmonares – 08 unidades R$ 531.756,80
Total    R$ 4.940.129,35

5.2 – GLOSAS DE CONTAS HOSPITALARES
 No ativo circulante, em créditos a receber, existem o valor total de R$ 1,7 
milhões de reais a título de glosas pendentes de recebimento, em discus-
são através de recursos, e que atual posição não pode ser reconhecida 
como perda. Os principais convênios e os valores das respectivas glosas 
estão demonstrados abaixo:
CONVÊNIO R$
Cabesp 1062,72
Bradesco Saúde S/A 31.690,17
HB Saúde S/A 559.309,58
Unimed de São José do Rio Preto 1.154.172,46
Outros Convênios 331,53
Total das Glosas 1.746.566,46
6 – ESTOQUES
São constituídos por medicamentos, materiais hospitalares e de consumo 
em geral, da própria entidade. Não são destinados à venda e sim ao uso 
hospitalar com os próprios pacientes. Totalizam R$ 35,2 milhões de reais, 
avaliados pelo custo de aquisição.
Do valor mencionado acima, 34,6 milhões são constituídos por estoques 
livres para uso e 0,6 milhões são restritos para uso, decorrentes do convê-
nio firmado entre a FUNFARME e a Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo (Convênio “Lucy Montoro”). Tanto nos estoques livres para uso como 
nos restritos foram realizados inventários no exercício nos meses de junho 
e dezembro, existindo, no caso, contagens físicas e de valores.
7 – AÇÕES JUDICIAIS
No ativo não circulante, grupo de “realizável a longo prazo”, existem valo-
res contabilizados a título de “ações judiciais” no montante de R$ 5.029,7 
mil. São valores referentes depósitos judiciais (interposição de recursos) 
trabalhistas e outros valores oriundos de ações de cobrança por inadim-
plência de clientes, apresentados pelos valores originais, conforme abaixo 
discriminados:
Depósitos Judiciais - Trabalhistas = R$          349,3 mil
Outras ações  =                              R$ 4.680,4 mil
8 – ATIVO INTANGÍVEL
O valor do Ativo Intangível é de R$ 3.212,1 mil e sua correspondente par-
cela de amortização é de R$ 3.110,4 mil, totalizando intangível líquido de 
R$ 101,7 mil. Refere-se apenas a programas de computador (softwares).
9 – ATIVO IMOBILIZADO
Totaliza R$ 373,6 milhões de reais em 31/12/2020, com os valores apre-
sentados pelo custo de aquisição mais reavaliação de bens ocorrida em 
anos anteriores, ainda quando permitido. A depreciação acumulada, em 
31/12/2020, apresenta valor de R$ 151,9 milhões, totalizando um imobiliza-
do líquido de R$ 221,7 milhões de reais. Os valores seguem discriminados 
abaixo, conforme classificação constante em nosso Balanço Patrimonial.

RESUMO
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Valores (mil)
3.136,4

16.454,9
0,0

19.591,3

Nº de ações
24
74
64

162

II – DEMAIS AÇÕES (PROCESSOS) JUDICIAIS

O resumo apresentado acima resultou na provisão de contingenciamento 
de R$ 19.591,3 mil, entre ações prováveis e possíveis de perda, devendo 
ser objeto de relato nas Notas Explicativas o total de 162 ações remotas 
de perda.

Em resumo, as provisões de contingências para ações totais, prováveis 
e possíveis com valor, somam R$ 22.775,6 mil, englobando 197 ações. 
Existem, ainda, 107 ações com possibilidades remotas de perda.

Resumo
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Trabalh.
77
22
43

142

Total
101
96

107
304

Demais ações
24
74
64

162

III – RESUMO DAS AÇÕES TOTAIS
Número de ações

Resumo
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Trabalh.
1.545,2
1.639,1

0,0
3.184,3

Total
4.681,6

18.094,0
0,0

22.775,6

Demais ações
3.136,4

16.454,9
0,0

19.591,3

Valores (mil)

O resumo apresentado acima resultou na provisão de contingenciamento 
de R$ 3.184,3 mil, entre ações prováveis e possíveis de perda, devendo 
ser objeto de relato nas Notas Explicativas o total de 142 ações remotas de 
natureza de indenização trabalhista.

RESUMO
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Valores (mil)
1.545,2
1.639,1

0,0
3.184,3

Nº de ações
77
22
43

142

I – AÇÕES TRABALHISTAS

5. 1 – CRÉDITOS A RECEBER
O “Contas a Receber” derivados de convênios médicos hospitalares, con-
vênios firmados com Prefeituras da região, convênio do SUS e outras de 
menores valores somam R$ 49,1 milhões de reais. Foi apropriado em con-
ta redutora denominada de Provisão para Perdas o total de R$ 3,3 milhões, 
fato este que gerou a totalização líquida de R$ 45,8 milhões de reais nos 
demonstrativos contábeis.
A Provisão para Perdas de R$ 3,3 milhões de reais destina-se à garantia 
do valor dos riscos sobre eventuais insolvências de devedores relativos 
aos créditos a receber e às glosas sobre contas hospitalares promovidas 
pelos convênios.
O saldo destina-se à cobertura de eventuais riscos de não recebimento 
cujas estimativas foram apropriadas de forma conservadora em 10,00% 
do total a receber de operadoras de Planos de Saúde e de atendimentos 
particulares. Os principais créditos são decorrentes dos serviços prestados 
ao SUS e outros convênios, conforme apresentação abaixo:

12 – RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
A FUNFARME em 2020 realizou, através do regime de competência contá-
bil, o valor de R$ 187.448,9 mil de receitas originárias de órgãos públicos, 
sendo;
• Governo do Estado de São Paulo R$ 144.302,2 mil
• Governo Federal R$  42.600,6 mil
• Destinações solidárias do imposto de renda (CMDCA / CMDI) R$ 156,5 mil
• Recursos para enfrentamento do COVID19 – MP do Trabalho R$  389,7 mil
 Nos casos de doações particulares, recebeu R$ 8.957,2 mil que, em sua 
grande maioria, é composto de doações de fornecedores de materiais mé-
dicos, medicamentos e também gêneros alimentícios, destinados ao nosso 
Serviço de Nutrição e Dietética.
 Através de Convênios firmados com a Prefeitura Municipal da cidade de 
São José do Rio Preto, a FUNFARME também recebeu em conta corrente 
bancária, a importância de R$ 126.590,0 mil e realizou, através do regime 
de competência, o valor de 125.516,5 mil, conforme valores abaixo discri-
minados, por convênios:
Convênio  Valor recebido
Urgência e Emergência / SAMU  = 50.950.000,00
Atenção Básica  = 41.620.000,00
Média e Alta Complexidade = 32.100.000,00
Vigilância em Saúde  = 1.920.000,00
 TOTAL   = 126.590.000,00
13 – PRINCIPAIS RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO
13.1 – RECEITAS
As receitas estão classificadas na Demonstração de Resultado, através 
de suas origens e suas destinações. Considerando as glosas ocorridas, 
as receitas geradas pela prestação de serviços ao SUS, operadoras de 
convênios médicos privados e pacientes particulares fecharam em R$ 
413.372,3 mil.
A principal receita é a oriunda do convênio firmado com o SUS..., R$ 
243.396,6 mil, que, do montante faturado, participou com 59% das Recei-
tas com a prestação e o atendimento dos serviços médicos e hospitalares. 
Em seguida foram outros convênios médicos (operadoras de planos de 
saúde) e atendimentos particulares, que juntos geraram R$ 169.975,7 mil 
ou 41% das Receitas do atendimento médico.
O Convênio existente entre FUNFARME e Instituto de Reabilitação “Lucy 
Montoro” gerou receita bruta de R$ 10.800,0 mil. Abaixo seguem discrimi-
nados os agrupamentos existentes nas contas de Receitas.
RECEITAS HOSPITALARES 577.940.413
RECEITAS COM RESTRIÇÕES 254.196.563
Receitas Convênio SUS 243.396.563
Receitas Convênio “Lucy Montoro” 10.800.000
RECEITAS COM RESTRIÇÕES  
E VINCULADAS A PROJETOS 19.033.024
CIP - Centro Integrado de Pesquisa 19.033.024
RECEITAS LIVRES 179.194.304
Receitas Convênios Médicos - (Planos de Saúde)  150.372.119
Receitas Pacientes Particulares 19.603.601
Receitas Convênios Prefeituras 9.218.583
RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM RESTRIÇÕES 
125.516.522
Convênio Prefeitura de São José do Rio Preto 125.516.522
As glosas de contas hospitalares consideradas definitivas em 2020 tota-
lizaram R$ 6.335,4 mil, representando aproximadamente 4,0% sobre as 
receitas de Convênios Médicos (operadoras de planos de saúde). As de-
mais receitas relevantes, já citadas no item 12, foram às subvenções, que 
totalizaram R$ 187.448,9 mil. 
Outras Receitas ocorridas no ano, de valores menos relevantes, são re-
lacionadas às Receitas Financeiras, Patrimoniais, Doações de Pessoas 
Físicas e Jurídicas e outras receitas diversas, que juntas, somam valor de 
R$ 32.426,1 mil. As receitas totais abrangem, já descontadas as glosas, o 
valor de R$ 797.815,4 mil, estando controladas pelo setor financeiro, setor 
este subordinado à Controladoria Financeira da Instituição.
13.2 – CUSTOS E DESPESAS
Os custos e despesas da entidade totalizam um montante de R$ 768.133,5 
mil e estão relacionados logo a seguir. Os gastos com pessoal representa-
ram 57,03% e o conjunto que envolve o material de consumo (hospitalar e 
outros) corresponde a 22,24%. Ou seja, mão de obra e material representa 
em conjunto 79,27% dos custos e despesas totais da entidade.
AGRUPAMENTO DE CONTAS VALOR
DESPESAS 768.133.529 
DESPESAS OPERACIONAIS 750.483.610 
Despesas com Pessoal – Ordenados 352.413.120 
Despesas com Pessoal – Encargos 79.866.013 
Material de Uso hospitalar 143.182.806 
Serviços de terceiros 96.431.360 
Material de Uso geral 26.629.579 
Repasses convênios 10.770.262 
Despesas tributárias 58.641 
Despesas Financeiras 759.792 
Cursos / Treinamentos 678.258 
Provisão para Contingência Judicial 771.371 
Despesas com Provisão de Perdas 1.749.312 
Outras Despesas Operacionais 14.253.874 
Depreciações do Ativo Imobilizado 18.614.606 
Baixas de Imobilizado 90.305 
Ajustes de estoques 4.214.311 

DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES - CONVÊNIO “LUCY 
MONTORO” 9.898.112 
Despesas com Pessoal 4.790.132 
Despesas com Pessoal – Encargos 1.018.544 
Material de Uso hospitalar 938.510 
Serviços de terceiros 1.983.557 
Material de Uso geral 67.242 
Despesas Financeiras 1.931 
Outras Despesas Operacionais 1.087.182 
Ajustes de estoques 11.013 
PROJETOS ESPECIAIS - USO COM RESTRIÇÕES 7.751.807 
CIP - Centro Integrado de Pesquisa 7.751.807 
13.3 – RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020
O ano de 2020 encerrou-se com déficit operacional de R$ 157.767,0 mil 
e com superávit total de R$ 29.681,9 mil. A diferença apresentada entre 
o déficit operacional e o superávit total é resultado dos recebimentos no 
montante de R$ 187.448,9 mil, oriundos de subvenções Públicas, em sua 
maioria, do Governo do Estado de São Paulo.
DISCRIMINAÇÃO  VALOR 
Receitas totais 610.366,5
Despesas totais 768.133,5
DÉFICIT OPERACIONAL 152.767,0
Subvenções Públicas 187.448,9
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO 29.681,9 
14 – PATRIMÔNIO SOCIAL
O Patrimônio Social sofreu aumento em seu valor, passando de R$ 
237.095,1 mil para R$ 266.710,0 mil entre 31/12/2019 e 31/12/2020. As 
mutações limitaram-se ao resultado do exercício superavitário, no valor 
de R$ 29.681,9 mil, lançamentos a débito referente Ajustes de Exercícios 
Anteriores no valor de R$ 100,0 mil e juros sobre a conta de investimento 
do Fundo Institucional no valor de 33,0 mil.
A entidade optou por manter a Reserva de Reavaliação até a realização fi-
nal, nos termos da permissão da Lei nº 11.638/2007. Segue abaixo quadro 
das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social – DMPL.
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FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ - 60.003.761/0001-29

Demonstrações Contábeis - exercício 2020

15 – ESTACIONAMENTO FUNFARME
A partir de agosto/2017 a FUNFARME passou a administrar seu próprio es-
paço de estacionamento, antes terceirizado para empresa do ramo. Com 
isto, foi constituído nova filial da Instituição, aprovada pelo Conselho de 
Administração da Entidade, para promover o perfeito controle da movimen-
tação contábil e financeira desta nova unidade.
Sua gestão segue, hierarquicamente, normas definidas pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Executiva da FUNFARME. Respectiva filial 
apresenta resultado favorável, devido ao grande fluxo de atendimentos 
existentes na FUNFARME. Porém, Todo o resultado obtido nesta operação 
é revertido para o atendimento nas unidades assistenciais da FUNFARME, 
quais sejam, o Hospital de Base, o Ambulatório de especialidades médicas 
e o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto.
 Neste exercício encerrado de 2020 foram R$ 2,854 milhões de reais inves-
tidos na assistência em saúde, sendo, em sua grande maioria, custeio das 
atividades operacionais da Instituição.
16 – SEGUROS
A entidade mantém seguros suficientes para atendimento de eventuais co-
berturas de sinistros, incluindo edifícios, veículos e equipamentos, além de 
fornecer seguro de vida para todos os seus colaboradores empregados.
17 – HOSPITAL DA CRIANÇA
Inaugurado em 11 de outubro de 2013, iniciou suas atividades em 15 de 
novembro de 2013, ainda como um bloco do Hospital de Base, vinculado 
à unidade Matriz. Toda a sua movimentação ainda é gerada dentro da uni-
dade “matriz”, porém, possui informações descentralizadas por centros de 
custos para atender aspectos de origem gerencial.
18 – NORMAS FEDERAIS PARA USUFRUIR BENEFÍCIOS FISCAIS – LEI 
Nº 12.101/2009
Em 2009 houve a promulgação da Lei nº 12.101, que institui normas relati-
vas ao terceiro setor, formado por entidades de fins filantrópicos.
A nova legislação contempla diversas exigências para a concessão das 
isenções tributárias e transferiu para o Ministério da Saúde, o acompanha-
mento do atendimento das normas. A entidade atende a todos os requisitos 
mínimos da legislação vigente após a promulgação da Lei 12.101, que, no 
seu art. 4º, fixa atendimento no percentual mínimo de 60% na oferta de 
prestação de serviços pelo SUS.
Em termos de atendimentos físicos de pacientes, incluindo internações, 
consultas e exames, a Instituição se enquadra, com segurança, no percen-
tual mínimo exigido na legislação. Os demonstrativos a seguir apresentam 
os atendimentos físicos dos pacientes no decorrer do exercício de 2020.

Origem
SUS
Convênio
Particular
Total

%
76,17
23,28
0,54

100,00%

Quanto
436.031
133.280

3.105
572.416

Consultas Internações Exames
%

76,16
22,80
1,04

100,00%

Quanto 
2.713.970

930.411
36.457

3.680.838

%
73,73
25,28
0,99

100,00%

ATENDIMENTOS – 2020

Quanto
37.559
11.242

513
49.314

Valores 
R$1,00
Saldo em 
31/12/2019
Recursos 
de juros 
aplicados
Incor-
poração 
Resultado
Ajustes 
Exercícios 
Anteriores
Resultado 
do Exercício
Ajuste 
Avaliação 
Patrimonial
Saldo em 
31/12/2020

Reserva de 
Reavaliação

7.359.845

-

-

-

-

-

7.359.845

Patrimônio 
Social

228.166.579

33.012

20.123.744

(100.000)

-

-

248.223.335

Result. do 
Exercício

20.123,744

-

(20.123.744)

-

29.681.915

-

29.681.915

TOTAL

237.095,095

33.012

-

(100.000)

29.681.915

-

266.710.023

Ajustes Ex. 
Anter.

(18.555.072)

-

-

-

-

-

(18.555.072)

Verifica-se que houve atendimento dos percentuais mínimos exigidos pelo 
SUS, tanto em internações quanto em consultas e demais exames reali-
zados pela entidade.
18.1 – ISENÇÕES USUFRUÍDAS
Em decorrência dos atendimentos acima prestados e por vários outros re-
quisitos, a FUNFARME se enquadra na Lei 12.101/2009 e, desta forma, 
se beneficia de isenção da cota previdenciária. Neste exercício 2020 a 
isenção de cota previdenciária patronal atingiu o total de R$ 97.847.730,16 
(noventa e sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e trin-
ta reais e dezesseis centavos). Em contrapartida, atendeu as exigências 

3 – RECURSOS HUMANOS
A gestão em Recursos Humanos possui uma equipe de 63 profissionais, 
subordinados diretamente a Diretoria Executiva da Instituição, com o obje-
tivo de oferecer ao funcionário da FUNFARME um ambiente organizacio-
nal satisfatório para o desenvolvimento biopsicossocial deste colaborador. 
Para atender as necessidades mercadológicas, institucionais e do próprio 
funcionário, existe, anualmente, o planejamento estratégico, o qual, realiza 
as seguintes ações:
a) Atendimento psicológico (Trabalho de Psicoterapia Breve e grupos de 
Manejo de Estresse).
b) Atendimento para Terapia Ocupacional para prevenção da saúde ocupa-
cional, principalmente osteomuscular.
c) Atendimento socioeconômico e suporte assistencial ao colaborador e 
ao familiar.
d) Fornecimento de equipamento de proteção individual (E.P.I.) e equipa-
mento de proteção coletivo (E.P.C.).
e) Incentivos ao plano de carreira, promovendo o Recrutamento Interno, 
aonde 77 funcionários foram promovidos de cargo, sendo 04 deles per-
tencentes ao convênio firmado com a Prefeitura da cidade de São José do 
Rio Preto, todos recebendo o treinamento e o desenvolvimento de novas 
competências profissionais.
f) Reenquadramento de 05 funcionários do cargo de Auxiliar Técnico de 
Farmácia para Técnico de Farmácia.
g) O C.I.E.P.S. (Centro Integrado de Educação Permanente em Saúde) 
realiza continuamente treinamentos para capacitar em técnicas e proce-
dimentos, todos os profissionais de enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem).
h) Fornecimento de bolsas de estudos integrais para o nível técnico e par-
ciais para o nível superior.
i) Incentivo a Educação, fornecendo aos filhos de funcionários Kit’s de Ma-
terial Escolar. 2.700 crianças foram contempladas no ano de 2020.
j) Atendimentos individualizados aos funcionários que solicitam remaneja-
mento de setores.
k) Medicina preventiva, realizando o controle de imunização da Hepatite B, 
Tétano, Febre Amarela, T.V. (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e campanhas 
Nacionais de Vacinação contra Influenza H1N1.
l) Adesão a Lei de Cotas, reabilitando funcionários conforme recomenda-
ção e orientação da Previdência Social.
m) Ações Sociais em benefício do Colaborador Funfarme, através do FAFF 
(Fundo de Amparo ao Funcionário Funfarme).
n) Reavaliação no Processo de investigação do Acidente de Trabalho de 
trajeto, com conseqüente redução no número dos mesmos.
o) Investimentos em equipamentos de Segurança no Trabalho (perfuro cor-
tante com dispositivo de segurança).
4 – CONVÊNIO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Dentro deste convênio entre a Fundação Faculdade Regional de Medicina 
de São José do Rio Preto - FUNFARME e a Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto - FAMERP, foram ofertadas 590 Bolsas de Residência 
Medica e 41 Médicos Estagiários sem remuneração. Ainda neste convênio, 
como “Aperfeiçoandos”, 74 Bolsas nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição Hospitalar, Psicologia da Saúde e Reabilitação Física, aos alunos 
daquela faculdade, contribuindo no aperfeiçoamento do futuro profissional.
5 - EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID19
No início do ano de 2.020 surgiu o COVID-19, vírus biológico que se alas-
trou por todo o mundo e que gerou impactos financeiros na grande maioria 
das economias mundiais..., inclusive no Brasil, aumentando consideravel-
mente a demanda no período de março/2020 até dezembro/2020 (tabela 
1.1 deste relatório).
A FUNFARME, referência para 102 municípios da Divisão Regional de 
Saúde 15 do Estado de São Paulo, tornou-se o centro do noroeste pau-
lista no respectivo tratamento. Devido a este aumento na demanda, foram 
realizados aportes dos governos federal e estadual de São Paulo para a 
adequação de 225 novos leitos de enfermarias e 159 leitos de UTI’s, além 
de recursos para custeio, que, durante o ano de 2020, totalizaram em tor-
no de R$ 70 milhões de reais em recursos aplicados no tratamento aos 
pacientes COVID-19.
6 – PERSPECTIVAS E PLANOS PARA 2021
Para o ano de 2021 a FUNFARME terá uma missão institucional voltada 
aos cuidados de saúde hospitalar de qualidade, defendendo um relaciona-
mento personalizado e humanizado com os cuidados as pessoas doentes, 
a conquista de contínua evolução, a contribuição com pesquisas relevan-
tes e o aprimoramento da formação e especialização de profissionais. Es-
tabeleceu também como metas vários projetos sociais e assistenciais, tan-
to aos médicos como aos demais colaboradores, além dos seus usuários.
7 – AGRADECIMENTOS
Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos fornecedores, cor-
po clínico e funcionários, sem os quais, sabemos, não teria sido possível 
atingir o sucesso com que fomos agraciados, pois, nossa responsabilidade é 
grande por realizarmos, aproximadamente, 4.400.000 de atendimentos/ano, 
entre consultas, internações e exames, e a prioridade é atender sempre.

%
74,09
25,91

100,00

%
58,88
41,12

100,00

%
81,38
18,62

100,00

Tipo Atendimento
Atendimento ao SUS
Atendimento Particulares e Convênios
Total

Tipo Receita
Receita de atendimento ao SUS
Receita de atendimento Particular e Convênio
Total

Tipo Atendimento
Atendimento ao SUS
Atendimento Particulares e Convênios
Total

Quantidade
3.187.560
1.115.008
4.302.568

Vl total (mil)
243.397
169.976
413.373

Quantidade
86.723
19.847

106.570

1 – ATENDIMENTOS HOSPITALARES / AMBULATORIAIS / EXAMES

2 – RECEITAS COMPARADAS

1.1 – ATENDIMENTOS HOSPITALARES / AMBULATORIAIS / EXAMES 
-   COVID

Como se pode constatar nas informações dos quadros anexos, a Funda-
ção trabalha, no atendimento ao convênio SUS, com grande defasagem 
de remuneração em comparação aos demais convênios médicos e aten-
dimentos particulares.

Origem
SUS
Convênio
Particular
Total

%
71,57
28,30
0,13

100,00%

Quanto
2.686
1.062

5
3.753

Consultas Internações Exames
%

82,75
17,07
0,18

100,00%

Quanto 
81.696
18.070

222
99.988

%
81,71
18,07
0,22

100,00%

ATENDIMENTOS RELACIONADOS A COVID 19 – 2020

Quanto
2.341

483
5

2.829

Para suprir a demanda por atendimentos foram adequados, no decorrer de 
2020, 225 leitos de enfermarias e 159 leitos de UTI’s específicos para os 
pacientes COVID19, conforme discriminados abaixo:
Enfermaria
Pediátrico 30 - Adulto 195 - Total 225
UTI
Pediátrico 14 - Adulto 145 - Total 159
A FUNFARME, entidade voltada ao atendimento público na área de saúde 
e de prestação de serviços ao SUS, de grande porte e alta complexidade, 
além de referência para 102 municípios da Divisão Regional de Saúde 
15 do Estado de São Paulo, tornou-se centro do noroeste paulista no tra-
tamento da COVID19 e, por consequência, sentiu significativamente os 
reflexos em seus desempenhos econômicos e financeiros durante o ano 
2.020, conforme gráfico abaixo:

Devido ao aumento da demanda por atendimentos e consequentemente 
nos custos gerados, os governos federal e estadual entraram com aportes 
significativos na Instituição com o intuito de combater e amenizar o déficit 
gerado pelo vírus. De março/2020 até dezembro/2020 foram mais de R$ 
70,0 milhões de reais com aumento nos custos, despesas e investimentos 
voltados para o atendimento de pacientes do COVID19.

A Administração da FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no ensejo do encerramento do exercício, 
apresenta o seu relatório de ocorrências no exercício de 2020.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2020

para uso deste benefício através de atendimentos aos pacientes do SUS.
19 – EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID19
No início do ano de 2.020 surgiu o COVID-19, vírus biológico que se alas-
trou por todo o mundo e que gerou impactos financeiros na grande maioria 
das economias mundiais..., principalmente no Brasil. Do março/2020 até 
dezembro/2020 a demanda foi aumentando consideravelmente, chegando 
aos números expressivos abaixo expostos:



 Consolidado Controladora
 2020 2019 2020 2019
Resultado do exercício 51.836 25.092 31.639 17.694
Resultado abrangente total 51.836 25.092 31.639 17.694
Resultado abrangente total atribuível aos:
Controladores 31.639 17.694 31.639 17.694
Quotista e não controladores 20.197 7.398 - -
Resultado abrangente total 51.836 25.092 31.639 17.694

 Consolidado Controladora
 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 149.691 113.346 - -
Custo dos produtos vendidos (46.570) (48.856) - -
Lucro bruto 103.121 64.490 - -
Despesas operacionais
Despesas comerciais (640) (772) - -
Despesas gerais e administrativas (43.584) (53.268) (28) (20)
Outras despesas operacionais líquidas (181) 35.744 - -
Resultado antes das receitas (despesas)
 fi nanceiras líquidas e impostos 58.716 46.194 (28) (20)
Receitas fi nanceiras 1.866 3.539 26 34
Despesas fi nanceiras (3.228) (484) - -
Resultado fi nanceiro líquido (1.362) 3.055 26 34
Participação nos resultados das empresas
 investidas por equivalência patrimonial - - 31.642 18.796
Resultado antes dos impostos 57.354 49.249 31.640 18.810
Imposto de renda e
 contribuição social correntes (5.518) (17.984) (1) (11)
Resultado das operações continuadas 51.836 31.265 31.639 18.799
Operações descontinuadas - (6.173) - (1.105)
Resultado do exercício antes da participação
 dos quotistas não controladores 51.836 25.092 31.639 17.694
Resultado atribuído aos: Controladores 31.639 17.694 31.639 17.694
Quotistas e não controladores 20.197 7.398 - -
Resultado líquido do exercício 51.836 25.092 31.639 17.694

Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis Consolidadas em 31 de Dezembro de 2020

Terravida Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ 02.096.012/0001-97

Relatório da Administração
Senhores Sócios Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Demonstração de Resultado do Exercício, a 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, fi cando esta Diretoria ao vosso inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos. 
São José do Rio Preto - SP, 24 de abril de 2021.

ATIVO Consolidado Controladora
Circulante 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 46.550 33.778 55 702
Contas a receber e outros recebíveis 74.949 59.477 - -
Estoques 22.498 17.590 - -
Adiantamentos a fornecedores 515 6.457 - -
Ativos biológicos 27.543 27.611 - -
Impostos a recuperar 1.717 1.109 9 14
Pagamentos antecipados 29 45 - -
Total do ativo circulante 173.801 146.067 64 716
Não circulante
Contas a receber e outros recebíveis 37.426 58.269 - -
Depósitos judiciais 840 607 - -
Impostos a recuperar 2.152 2.551 - -
Total do realizável a longo prazo 40.418 61.427 - -
Investimentos 2.059 1.960 270.679 270.396
Ativos biológicos 117.086 115.547 - -
Imobilizado 27.259 28.299 - -
Intangível 15.789 15.289 - -
Total do ativo não circulante 202.611 222.522 270.679 270.396
Total do ativo 376.412 368.589 270.743 271.112

PASSIVO Consolidado Controladora
Circulante 2020 2019 2020 2019
Fornecedores e outras contas a pagar 1.029 1.025 - -
Empréstimos e fi nanciamentos - 35 - -
Salários, férias e encargos sociais 2.402 2.434 - -
Impostos e contribuições a recolher 8.554 9.954 4 12
Total do passivo circulante 11.985 13.448 4 12
Não circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 10.181 10.231 - -
Empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Provisões para contingências 1.700 1.700 - -
Dividendos a pagar - - - -
Total do passivo não circulante 11.881 11.931 - -
Patrimônio líquido
Capital social 14.759 14.759 14.759 14.759
Reservas de capital - - - -
Lucros acumulados 255.980 256.341 255.980 256.341
Patrimônio líquido
 atribuível aos controladores 270.739 271.100 270.739 271.100
Participação de não controladores 81.807 72.110 - -
Total do patrimônio líquido 352.546 343.210 270.739 271.100
Total do passivo 23.866 25.379 4 12
Total do passivo e patrimônio líquido 376.412 368.589 270.743 271.112

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais Demonstrações de Resultados 
Em milhares de Reais

Demonstrações de Resultados 
Abrangentes Em milhares de Reais

As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas internacionais 
de relatório fi nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). As Notas Explicativas completas e o Relatório dos 
Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos senhores sócios 
quotistas na sede social da empresa.A DIRETORIA

Fluxos de caixa das Consolidado Controladora
 atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Resultado do exercício 51.836 25.092 31.639 17.694
Ajustes para:
Provisão para crédito
 de liquidação duvidosa (12) (12) - -
Provisão para passivos contingentes - - - -
Depreciação e amortização 6.121 8.297 - -
Redução do ativo biológico pela
 colheita da cana de açúcar e venda 60.032 167.014 - -
Resultado baixa
 de imobilizado e intangível 526 29.662 - -
Equivalência patrimonial - - (31.642) (17.691)
Imposto de renda e contribuição social 5.518 17.984 1 11
Juros incorridos de fi nanciamentos - 4 - -
 124.021 248.041 (2) 14
Variações nos ativos e passivos
Redução (Aumento) em contas
 a receber e outros recebíveis 5.383 (72.837) - -
(Aumento) em estoques (4.908) 5.800 - -
(Aumento) redução em
 adiantamentos a fornecedores 5.942 (5.583) - -
Redução (aumento)
 em impostos a recuperar (209) 5.465 5 (6)
(Aumento) redução
 em pagamentos antecipados 16 120 - -
(Aumento) redução em depósitos judiciais (233) (234) - -
(Redução) em fornecedores
 e outras contas a pagar (46) (13.399) - -
Aumento em salários,
 férias e encargos sociais (32) (2.077) - -
Aumento em impostos
 e contribuições a recolher (52) (630) (8) (8)
(Redução) em dividendos a pagar - (5.751) - -

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Método Indireto) - Em milhares de Reais
 Consolidado Controladora
Fluxo de caixa gerado 2020 2019 2020 2019
 pelas atividades operacionais 129.882 158.915 (5) -
Imposto de renda e
 contribuição social pagos (6.866) (12.915) (1) -
Juros pagos de fi nanciamentos - (7) - -
Fluxo de caixa proveniente das (aplicado
 nas) atividades operacionais 123.016 145.993 (6) -
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em controladas - - - -
Formação e compra do ativo biológico (61.503) (66.850) - -
Aquisição de imobilizado (5.579) (7.469) - -
Aquisição de intangível (528) - - -
Dividendos recebidos - - 31.359 70.181
Outros investimentos (99) (90) - -
Fluxo de caixa do movimento
 (usado nas) proveniente
 das atividades de investimentos (67.709) (74.409) 31.359 70.181
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Dividendos pagos (42.500) (81.100) (32.000) (70.000)
Empréstimos pagos (35) (1.185) - -
Aumento de capital - (21.009) - -
Fluxo de caixa proveniente das (usado
 nas) atividades de fi nanciamento (42.535) (103.294) (32.000) (70.000)
Aumento (Redução) do 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 12.772 (31.710) (647) 181
Demonstração (da redução)
 do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do período 33.778 65.488 702 521
Caixa e equivalentes de
 caixa no fi m do período 46.550 33.778 55 702
Variação de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 12.772 (31.710) (647) 181

Demonstrações das Mutações 
 do Patrimônio Líquido 
Em milhares de Reais

   Patrimônio Partici-
   líquido pação de Total do
  Lucros atribuível quotistas patri-
 Capital acumu- aos con- não contro- mônio
Saldos em 1º de social lados troladores ladores líquido
 janeiro de 2019 14.759 308.647 323.406 96.821 420.227
Aumento de capital
 em controladas - - - (21.009) (21.009)
Distribuição de dividendos - (70.000) (70.000) (11.100) (81.100)
Resultado do exercício - 17.694 17.694 7.398 25.092
Saldos em 31 de
 dezembro de 2019 14.759 256.341 271.100 72.110 343.210
Aumento de capital
 em controladas - - - - -
Distribuição de dividendos - (32.000) (32.000) (10.500) (42.500)
Resultado do exercício - 31.639 31.639 20.197 51.836
Saldos em 31 de
 dezembro de 2020 14.759 255.980 270.739 81.807 352.546
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