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Divulgação

RESGATE

PRF resgatou
cachorro que
havia sido atropelado e agonizava em valeta
da BR 153.
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Polícia prende
acusado de roubos
e assassinato em
Tanabi escondido
em Rio Preto
Pág. A4

POR SEIS MESES

Constroeste deve ficar com contrato
emergencial do lixo após parecer técnico
Arquivo DHOJE

A Constroeste deve ficar
com o contrato emergencial
do lixo por seis meses, após
parecer técnico da Secretaria
do Meio Ambiente que ontem
desclassificou as demais empresas da concorrência, que
está sob análise da justiça.
Assim, como no próximo dia
24 de maio o contrato atual
da limpeza pública acaba, a
prefeitura fará um contrato
emergencial e a empresa deve
manter o serviço de limpeza
público em Rio Preto por mais
este período.
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IPVA

Mais de 14 mil
proprietários
de veículos na
região de Rio
Preto foram
notificados pela
Fazenda para
pagar débitos
atrasados.
Pág.A4

Decreto amplia atendimento no comércio até às 21h
Restaurantes, academias, salões de beleza, barbearias, supermercados, academias e comércio poderão então funcionar até às 21h e atendendo
30% da sua capacidade e não mais 25% como estava antes. O toque de recolher mudou e passa a vigorar das 21h às 6h.
Pág.A3

Hemocentro está sem
estoque de sangue O+
O Hemocentro de Rio Preto
informou nesta sexta-feira (7)
que está com o estoque do tipo
sanguíneo O+ zerado. Além deste tipo, mais comumente encon-

trado na população, a instituição
também precisa urgentemente
dos demais tipos sanguíneos
como o O- (doador universal) e
também B+, A- e B-. Pág.A5

Velocidade de
contágio da Covid
sobe e preocupa
Pág. A5

Guilherme BATISTA

FLORES

Comércio de
flores abre
neste final de
semana para
aproveitar vendas da data do
Dia das Mães.
Expectativa é
dobrar faturamento.
Pág.A2

Até celebração
das mães deve
ser restrita devido
à covid-19
Pág. A3

Unesp faz
vestibular para
2 mil hoje em
Rio Preto
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplicará
neste sábado (8) a prova da
segunda fase do Vestibular
2021, com 7.630 vagas em
23 cidades. Em Rio Preto,
2.071 dos 3.748 estudantes
que fizeram a primeira prova
foram aprovados para esta
fase e estarão no exame hoje.
No total, o exame será realizado para 35.434 candidatos
em 34 cidades.
Pág.A2
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ARTIGO

A importância de uma
contabilidade especializada por
conta da LGPD, principalmente
para as empresas ligadas à saúde
A Lei Geral da Proteção de Dados (LGPD) surgiu da necessidade
de se tratar os dados digitais com
muito mais segurança. Escritórios
de contabilidade são responsáveis
por guardar todas as informações
contábeis, fiscais e financeiras de
seus clientes, além de processar
não somente dados pessoais
dos proprietários, como também
dos colaboradores e, em alguns
casos, têm também acesso aos
dados dos clientes. Por isso, gerir
adequadamente a documentação
é fundamental.
No caso das empresas do
setor de saúde como hospitais,
clínicas e laboratórios, por exemplo, o acesso de um escritório de contabilidade aos dados do
sistema precisa ser ainda mais criterioso e responsável. Isso
tudo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, com
sanções que entram em vigor a partir de 1º de agosto de 2021.
É importante estar atento, pois são considerados dados
pessoais, qualquer informação que permita identificar, direta ou
indiretamente, um indivíduo como nome, RG, CPF, gênero, data
e local de nascimento, telefone, endereço residencial, prontuário
de saúde, número do cartão de crédito, entre outros. Tudo o que
está disponível no sistema de uma clínica, por exemplo.
Por isso, buscar uma empresa de contabilidade especializada
na área médica é a melhor opção para essas empresas para evitar
possíveis problemas com a nova lei. A LGPD trouxe mudanças
importantes para o setor contábil para garantir a conformidade.
Quando se fala em acesso aos dados, é preciso atenção redobrada
e responsabilidade.
Caso haja vazamento de informações, sejam elas da empresa
ou dos clientes desta empresa, as sanções podem ir de advertências a severas multas e as punições podem chegar até 2% do
faturamento até o limite de 50 milhões de reais
Empresas da área médica possuem particularidades e especificidades que precisam ser levadas em conta no momento da
contabilidade. São muitos pontos que precisam atenção, desde
o acesso interno até terceiros e fornecedores. O que fica ainda
mais evidente com a nova Lei, por isso a importância de buscar
uma contabilidade especializada.
Antes mesmo da nova lei, sempre investimos em equipamentos e softwares de segurança para evitar o vazamento de dados
confidenciais dos clientes. São informações valiosas para qualquer
negócio e, por isso, manter a segurança de todo o nosso banco
de clientes é imprescindível pela saúde dos negócios.
José Eduardo Rissi é diretor da Rissi Contabilidade Médica

EM RIO PRETO

COTIDIANO

NA REGIÃO

Fazenda notifica mais
de 14 mil veículos
com IPVA atrasado

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplicará neste sábado (8) a prova da segunda fase
do Vestibular 2021, com 7.630
vagas em 23 cidades. Em Rio
Preto, 2.071 dos 3.748 estudantes que fizeram a primeira prova
foram aprovados para esta fase.
No total, o exame será realizado para 35.434 candidatos
em 34 cidades, sendo 30 no
Estado de São Paulo e ainda
em Brasília (DF), Campo Grande
(MS), Curitiba (PR) e Uberlândia
(MG). O resultado será divulgado
em 27 de maio. As matrículas em
primeira chamada serão realizadas nos dias 27 e 28 de maio,
de forma virtual.
A prova, que inicialmente foi
marcada para 28/02, foi adiada
para 08/05 por conta da pandemia. Para o estudante Yago
Stuginski Cupaioli, 19 anos, que
presta para o curso de engenharia civil, a mudança de data foi
prejudicial. “Para mim foi pior.
Embora tenha tido mais tempo
para me preparar, eu estava com
a expectativa de fazer todas as
provas de uma vez, já que fiz a
Fuvest e o vestibular da Unicamp
também”, comentou.
Ele também falou sobre a
expectativa para a prova. “Considero as questões de exatas
mais fáceis do que a de outros
vestibulares, mas a Unesp tem
um foco muito grande em questões de humanas, o que deixa
um pouco mais complicado para
mim”, afirmou Yago.
No dia da prova, os portões

serão fechados às 14h para o
início. A entrada dos candidatos
será em turmas escalonadas
para evitar aglomerações. Os
candidatos devem comparecer
ao prédio no horário informado na
consulta do local de prova do site
da Vunesp (www.vunesp.com.br),
portando original de um dos seguintes documentos: RG, carteira
de habilitação, certificado militar,
carteira de trabalho, passaporte,
Registro Nacional de Estrangeiros
(RNE), identidade expedida pelas
Forças Armadas ou carteira de
órgão ou conselho de classe.
Conforme consta no Manual
do Candidato, os candidatos devem portar caneta esferográfica
com tinta preta e régua transparente para resolução da prova. É
imprescindível que o candidato se
apresente com máscara de proteção facial com cobertura total de
nariz e boca, permanecendo com
o equipamento durante todo o
período de realização da prova, e
leve também máscaras reservas.
O descarte e acondicionamento
do material de proteção deverá
ser feito em sacos plásticos.
A prova será composta de
uma redação em gênero dissertativo e 60 questões de múltipla
escolha, sendo 20 de Linguagens e Códigos (elementos de
Língua Portuguesa e Literatura,
Língua Inglesa, Educação Física
e Arte), 20 de Ciências Humanas
(História, Geografia, Filosofia e
Sociologia) e 20 de Ciências da
Natureza e Matemática (Biologia,
Física, Matemática e Química).
O exame terá duração de cinco
horas.
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A Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de
São Paulo notificou proprietários de 14.502 veículos que
apresentam débitos do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
na região de São José do Rio
Preto. Os débitos são referentes ao exercício de 2020 de
veículos com finais de placas
9 e 0 e também de remanescentes dos exercícios
de 2016 a 2020 de todas
as placas. O levantamento
abrange 99 municípios.
Os valores dos débitos somados totalizam R$
14.327.179,96, uma média
de R$ 987,94 por proprietário. Só em Rio Preto são
6.158 veículos com inadimplências que chegam a
R$ 6,1 milhões. No Estado
de São Paulo o lote de notificações reúne 405.263
débitos que totalizam R$
397.215.435,99.
A Fazenda enviará ao
domicílio tributário de cada
proprietário um comunicado
de lançamento de débitos de
IPVA. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do
imposto, da multa incidente
(20% do valor devido) e dos
juros por mora, além de
orientações para pagamento
ou apresentação de defesa.
O contribuinte que rece-

Unesp faz vestibular
DIA DAS MÃES
neste sábado para 2 mil

Vinicius LIMA

Jornal

Fazenda notifica mais de 14 mil veículos com IPVA atrasado

ber o comunicado de lançamento de débito tem 30 dias
para efetuar o pagamento
da dívida ou efetuar sua defesa. O próprio aviso traz as
orientações necessárias para
a regularização da situação,
incluindo a localização do
Posto Fiscal mais próximo
do endereço do proprietário
do veículo.
O pagamento pode ser
feito pela internet ou nas
agências da rede bancária
credenciada, utilizando o ser-

viço de autoatendimento ou
nos caixas, bastando informar o número do Renavam
do veículo e o ano do débito
do IPVA a ser quitado.
O proprietário que não
quitar o débito ou apresentar defesa no prazo terá seu
nome inscrito na dívida ativa
do Estado de São Paulo
(transferindo a administração do débito para a Procuradoria Geral do Estado
que poderá iniciar o procedimento de execução judicial,

com aumento na multa de
20% para 40%, além da
incidência de honorários
advocatícios).
Para mais informações,
os proprietários dos veículos
podem entrar em contato
com a Secretaria da Fazenda
pelo canal Fale Conosco, no
portal.fazenda.sp.gov.br ou
nos telefones do Call-Center
0800-0170110 (chamadas de telefone fixo) e (11)
2450-6810 (exclusivo para
chamadas de celular).

Mercado de flores ganha fôlego e espera
boom de vendas nesta fim de semana

Andressa ZAFALON

As flores são símbolos de
amor e carinho e servem como
presente em qualquer data,
principalmente quando se
trata do Dia das Mães, data
em que o comércio considera
como ponto forte de vendas.
Nas Floriculturas de Rio
Preto o aumento na venda de
flores e arranjos chega aos
100% no segundo domingo de
maio. “Estamos vivendo ainda
um período difícil, em que as
pessoas estão economizando
e, em contrapartida, o preço
de tudo está subindo. Mas,
Dia das Mães é uma data atípica, onde o que prevalece é
a satisfação de presentearmos
quem amamos”, comenta
América Casagrande, proprietária da Cactus Floricultura.
A empresária ainda complementa dizendo que “o
Dia das Mães é comparável
apenas com o Dia dos Namo-

“

rados, em termos de vendas
de flores. São as duas datas
que mais vendemos”.
Na Ceagesp de Rio Preto,
existe a “Feira das Flores”,
que acontece de segunda a
sábado rotineiramente, no
entanto, a Feira estará aberta
excepcionalmente também
neste domingo (9), justamente
por representar uma data de
muitas vendas.
A proprietária da “Fina Flora”, loja que faz parte da Feira
das Flores na Ceagesp, relata
o quanto essa data é esperada
pelos comerciantes. “Depois
de mais de um ano sofrendo
altos e baixos, mais baixos do
que altos, agora parece que
está mais perto de chegar à
normalidade. A expectativa
é totalmente positiva, mas
ainda não atingimos os 100%
comparados com os outros
anos, com exceção de 2020”,
explica Gislaine Ap. Munhoz.
Em 2020 a empresária

Depois de mais de um ano sofrendo
altos e baixos, mais baixos do que
altos, agora parece que está mais
perto de chegar à normalidade
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Mercado de flores ganha fôlego e espera boom de
vendas neste fim de semana
vendeu 60% a menos do que
qualquer outro Dia das Mães.
Em 2021, comparando com
um ano normal, o aumento
já está beirando os 100% da
normalidade. “Pra se ter uma
ideia, em 2020 pedimos apenas um caminhão de flores,
este ano vão ser dois, mas,
se fosse um ano comum, conseguiríamos chegar em três”,
ressalta Gislaine.
A Feira das Flores do Ce-

agesp possui mais de 100
variedades de flores e 500 variedades de plantas. Horário de
funcionamento é de segunda a
sexta das 7h às 17h; sábado
das 7h às 13h e aos domingos
não abre.
Por ser um fim de semana
atípico em que é comemorado
o Dia das Mães, a Feira vai
funcionar no sábado(8) das 7h
às 17h e no domingo(9) das
7h ás 13h.
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Parecer técnico indica
Constroeste para contrato
emergencial do lixo
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A Secretaria do Meio
Ambiente abriu o processo
de contratação emergencial
de empresa para fazer os
serviços manutenção da limpeza de vias públicas, coleta,
tratamento e destino final de
resíduos sólidos e serviços
correlatos. A decisão foi
tomada por conta da judicialização da concorrência
pública 001/2021.
A vencedora inicia o serviço emergencial no próximo
dia 25 de maio, tendo e
vista que o atual contrato
de prestação destes serviços
se encerra no dia 24 deste
mês. Caso não haja um
decisão judicial até data os
serviços devem continuar
sendo executados pela empresa Constroeste – já que
a mesma ficou classificada
em 1º lugar no certame dos
lotes 01, 02 e 03 após decisão técnica da secretaria
divulgada nesta sexta-feira.
O tempo de duração deste contrato será de até seis

Sem contraindicação

A cloroquina continua a ser a estrela de todas as conversas
sobre a covid-19, mas, a rigor, tem causado muita confusão.
Cientificamente nada acrescenta e pode fazer mal à saúde. A
verdade é que algumas medidas são importantes: não aglomerar,
lavar as mãos e evitar demonstrar muito afeto, evitar abraçar ou
ser abraçado. Amanhã é celebrado o Dia das Mães, no entanto,
é melhor manter o distanciamento para evitar infecção. O vírus
não perde a oportunidade porque, como parasita, quer encontrar
um hospedeiro para sobreviver. Diante do quadro adverso até
para as celebrações familiares, com certeza, as mamães vão
entender, pois amor não tem contraindicação. Na pessoa da
vereadora Cláudia Giulli (MDB, foto) uma singela homenagem
às mães rio-pretenses, neste período de limitações!
Parecer técnico indica Constroeste para contrato emergencial do lixo

meses sem poder ser prorrogado.
Em nota a pasta salienta que “Conforme relatório
técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo foi
alterada a classificação dos
lotes 01 e 03 da referida concorrência, após a constatação de falhas na composição

dos itens obrigatórios do edital, por parte de algumas das
empresas. O parecer final da
Diretoria de Contratos segue
na íntegra e será publicado
no Diário Oficial do Município
amanhã (sábado 08.05)”.
Os técnicos da secretaria
após analises da documentação de todas as empresas
participantes da concorrência

desclassificaram a proposta
do lote 1 as empresas Proposta Engenharia Ambiental
Ltda, Litucera Limpeza E
Engenharia Ltda, KTM Administração e Engenharia
Ltda, Quebec Construções e
Engenharia Ltda, por sua vez
o mesmo aconteceu com a
proposta do lote 3 da empresa Rodoserv Engenharia Ltda.

PLANO SP

Comércio pode atender até 21 horas a partir de hoje
Andressa ZAFALON

Durante coletiva do Governo
do Estado na tarde desta sexta-feira (7), Joao Doria anunciou a
prorrogação da fase de transição
por mais duas semanas, começando a partir deste sábado (8)
até o dia 23 de maio.
A fase continua a mesma, no
entanto, o governador flexibilizou
o decreto ampliando para às
21h o atendimento presencial
e aumentando para 30% o
limite máximo de capacidade
permitido.

Restaurantes, academias,
salões de beleza, barbearias,
supermercados, academias e comércio poderão então funcionar
até às 21h e atendendo 30% da
sua capacidade e não mais 25%
como estava antes. O toque de
recolher mudou e passa a vigorar
das 21h às 6h.
As atividades administrativas
não essenciais devem continuar
pelo teletrabalho, assim como o
escalonamento do horário de entrada e saída dos funcionários do
comércio, serviços e indústrias.
“Tivemos uma redução de

mais de 30% no número diário de
óbitos e aumentamos consideravelmente a cobertura de vacinação, dessa forma, entendemos
que a fase de transição poderia
continuar com a ampliação dos
horários. A expectativa é que
daqui duas semanas os números
sejam ainda mais positivos”, disse Paulo Menezes, coordenador
do Centro de Contingência do
Covid-19, durante a coletiva.
As atividades religiosas também entram na nova regra, podendo ter cultos e missas entre
6h e 21h.

Os Parques estaduais e municipais podem funcionar entre 6h
e 18h, e as atividades e eventos
culturais das 6h às 21h.
“O melhor presente de Dia
das Mães é que todos estejam
seguros e com saúde”, finalizou
Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico.
O DHoje questionou a Prefeitura de Rio Preto, se vai seguir
o decreto Estadual ou se vai endurecer mais e a resposta foi de
que vai “aguardar a publicação
do decreto Estadual para avaliar
medidas locais”.

HORÁRIO

Sincomércio e Acirp aprovam extensão

Andressa ZAFALON

A Acirp (Associação Comercial e Empresarial) enviou uma
nota se mostrando satisfeitos e
otimistas com o novo decreto.
“A decisão do Governo do
Estado é acertada e faz ajustes
importantes para alguns setores da economia. Estendendo
o horário até às 21h, deixa
mais viável o funcionamento
de alguns estabelecimentos,
como o setor de bares e restaurantes – porque sabemos
que o brasileiro não tem costu-

me de sair cedo para jantar – e
dá um fôlego a mais para os
empresários. Para o comércio
em geral, junto do aumento de
5% na capacidade, a atualização também está adequada”,
diz a nota da Associação.
O Sincomercio (Sindicato
do Comércio Varejista) também
considera como um excelente
avanço. “Essa uma hora a mais
e o aumento no percentual de
clientes que podem frequentar
o estabelecimento consideramos um avanço. Temos um certo receio, porque o avanço é a

nível Estadual, a nível municipal
é um pouco preocupante, haja
vista o que aconteceu semana
passada quando o decreto estadual permitia funcionamento
até às 20h e a Prefeitura barrou
em oito horas de funcionamento. Então, ao mesmo tempo que
a gente enxerga isso como um
avanço excelente, nós temos
um receio do que vai acontecer
com as atitudes da Prefeitura
Municipal”, ressalta Ricardo
Arroyo, vice-presidente do Sincomercio.
A reportagem apurou que

o setor de restaurantes já
está programado para abrir
amanhã até às 21h, devido ao
desencontro de informações
do Estado com o Município.
Isso acontece porque o decreto municipal vigente vai até o
domingo (9) e o decreto estadual passa a vigorar a partir de
sábado (8). Para que o município siga o decreto estadual,
o Executivo teria que publicar
um novo decreto alinhando as
regras e revogando o que vale
até domingo (9), mas isso não
foi feio.

Novidade
O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) tem
razão ao dizer que brasileiro
gosta de novidade nas eleições. O senador José Serra
(PSDB), cujo mandato termina neste ano, se disputar
a reeleição, corre o risco de
ser derrotado. Pesquisa do
Instituto Paraná apontou que
o tucano aparece com 8,5%
na intenção de voto do eleitor.
O apresentador José Luís Datena, que é a novidade, lidera
com 27,2%. Só tem uma vaga!

Terceira via
Quatro pré-candidatos na
disputa pela Presidência da
República devem ser protagonistas nas eleições, em
2022: Jair Bolsonaro (sem
partido), Lula da Silva (PT),
Ciro Gomes (PDT) e possivelmente João Doria (PSDB).
Outros candidatos do baixo
clero também vão entrar na
disputa, a princípio, para fazer
barulho, com pouca chance
de vitória. Na política, porém,
tudo pode acontecer. Quem
irá protagonizar a terceira via?

Agenda lotada Prevenção
O encontro entre o ex-presidente Lula da Silva (PT)
com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
marcado para quinta-feira,
não se concretizou. Pacheco
alegou falta de espaço na
agenda para receber o petista.
Lula, no entanto, não perdeu
a viagem a Brasília, por isso
foi bater papo com o também
ex-presidente José Sarney
(MDB), na casa dele. O encontro com Pacheco deve ocorrer,
mas ainda sem data definida.

O vereador Pedro Roberto
Gomes (Patriota) se reuniu
ontem com representantes da
Associação Amigos dos Mananciais (AAMA), para debater
o amortecimento da Floresta
do Noroeste Paulista. O objetivo, diz ele, é a construção
de uma estação de tratamento
de esgoto para devolver, no
futuro, a água nos leitos dos
córregos Moraes e Biluca, próximos ao condomínio Quinta
do Golfe. “Os córregos ainda
não estão poluídos”, diz.

Segundo turno Falta educação
Lula da Silva se encontrou
ainda com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab,
e com o deputado Rodrigo
Maia (DEM-RJ). A conversa
foi em torno de palanques nos
estados, para fortalecer a sua
provável candidatura à Presidência da República. Kassab
adiantou ao ex-presidente
que seu partido também terá
candidato ao cargo de presidente, em 2022. Lula, no
entanto, disse que conta com
Kassab no segundo turno.

A Comissão dos Direitos da
Pessoa Idosa da Câmara Federal aprovou, nesta semana,
proposta que torna obrigatória
a afixação de placa em estabelecimentos públicos e privados
destinados ao atendimento
de usuários e consumidores,
com a transcrição integral do
artigo 96 do Estatuto do Idoso,
que determina as penalidades
impostas em caso de discriminação. No Brasil, tem que ter
lei para tudo. Seria a falta de
educação?

ACORDO

Terceirizados da prefeitura recebem salários atrasados
Andressa ZAFALON

O Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade
de Rio Preto (Seth) informou
que a Prefeitura começou a
depositar nesta quinta-feira (6)
os valores referentes ao salário
e vale alimentação do mês de
março na conta bancária dos
130 ex-funcionários da empresa Prime.
Todos foram dispensados da
empresa após a Prefeitura romper o contrato com a mesma no
início de abril, deixando assim
os funcionários sem pagamentos e direitos trabalhistas.
O Sindicato chegou a pedir
à Justiça do Trabalho o bloqueio
da verba que seria repassada
a Prime pela Prefeitura, tendo
em vista garantir o recurso para
os pagamentos dos ex-funcionários.
O setor jurídico do Seth
firmou um acordo com a em-

Divulgação

Terceirizados da prefeitura recebem salários atrasados
em acordo após protestos
presa devedora para que a formou que os pagamentos já
Prefeitura transferisse o dinheiro foram realizados.
Mesmo com o pagamento
diretamente aos trabalhadores,
ao invés de depositar em juízo, do salário e vale alimentação
conforme determinou a liminar do mês de março acertados,
concedida pela Justiça do Tra- ainda fica para trás as verbas
rescisórias que não foram quibalho.
Por nota, a Prefeitura in- tadas pela Prime. “Agora os

trabalhadores estão procurando
o Sindicato para ingressar com
processo para receber 13º salário, 13º proporcional, férias
vencidas, férias proporcionais,
multa de 40% do FGTS, além
de pedir a liberação do FGTS e
das guias de seguro desemprego
para quem não estiver trabalhando”, disse o Presidente do
Seth, Sérgio Paranhos.
Paranhos ainda orienta que
todos os ex-funcionários da Prime, mesmo aqueles que foram
recontratados pela nova empresa Ergoqualy, entrem em contato
com o departamento jurídico
do Sindicato para agendar os
horários e darem início às ações
individuais.
O DHoje questionou a Prefeitura de Rio Preto, se vai seguir
o decreto Estadual ou se vai endurecer mais e a resposta foi de
que vai “aguardar a publicação
do decreto Estadual para avaliar
medidas locais”.

Saúde pública
Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido,
foto) lei que permite que estados e municípios usem em ações de
saúde, neste ano, os saldos de repasses do Ministério da Saúde
de anos anteriores. A nova lei pode gerar recursos de R$ 23,8
bilhões à saúde aos estados, Distrito Federal e para os municípios.
A lei também autoriza os entes federados a remanejar saldos de
anos anteriores dos fundos de assistência social para ações de
minimização da pandemia. O objetivo é permitir o direcionamento
de recursos para o atendimento de pessoas vulneráveis, como
idosos e população de rua. A proposta do Senado, sem nenhum
veto do presidente, foi divulgada ontem no Diário Oficial da União.

José do Rio Preto, sábado
A-4 São
08 de maio de 2021
NA BR 153
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PRF resgata cachorro atropelado e agonizando em valeta
Divulgação

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal Rodoviária resgatou na tarde desta
quinta-feira (6), por volta das
17h20, um cachorro que estava agonizando próximo ao
Shopping Iguatemi na BR 153
em Rio Preto.
O animal de porte medido
sem raça definida foi encontrado caído na valeta as margens da rodovia momentos

PRF resgata
cachorro atropelado
e agonizando em
valeta; tratado ele
passa bem

depois de ser atropelado.
Segundo a PRF o local
onde o cachorro estava era
de difícil visão para quem
trafegava na rodovia, que se
não fosse pela diligência da
polícia ele provavelmente teria
morrido no local.
O Corpo de Bombeiro foi
acionado e o animal foi resgatado e levado para o tratamento imediato. O cachorro
passa bem.

EM TANABI

Polícia prende acusado de roubos e
assassinato escondido em Rio Preto

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A Polícia Civil de Rio Preto e
de Tanabi junto com a Divisão
Especializada de Investigação
Criminal prendeu na tarde desta quinta-feira (6) o homem
suspeito de matar o pedreiro
de 51 anos em uma residência na rua Jorge Tabachi na
quarta-feira (5) às 11h15 em
Tanabi.
De acordo com o delegado
Alceu Lima, da DEIC, eles receberam informações de que
o possível criminoso seria o
ex namorado da enteada da
vítima que teria como motivo
o fato de que o pedreiro assediou a jovem. Ele foi localizado
durante a tarde no centro de
Rio Preto.
Para os policiais o suspeito
confessou o crime e disse ter
jogado fora as armas utiliza-

das. Ainda acrescentou ser
autor do roubo consumado e
uma tentativa de roubo ocorridos em Tanabi.
Ele será investigado por matar um pedreiro dentro de sua
própria casa. Segundo a Polícia
Militar o corpo foi encontrado
por um colega de trabalho da
vítima que estranhou o fato de
ele não ter comparecido ao
serviço.
O colega então pulou o
muro da casa e notou que a
porta da cozinha estava aberta, ao entrar na residência ele
encontrou o pedreiro caído no
corredor já sem vida.
A perícia constatou perfurações de tiros e facadas.
O suspeito já possui passagem pela polícia por extorsão
mediante sequestro, roubos e
disparo de arma de fogo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Policia prende acusado de roubos e assassinato em Tanabi

ANUNCIO CLONADO

Cabeleireira perde R$ 32 mil em
compra de carro pela internet

Da REDAÇÃO

A Central de Flagrantes
registrou nessa quinta-feira (6)
uma ocorrência de estelionato
onde uma cabelereira de 25
anos teve um prejuízo de mais
de R$ 30 mil ao comprar um
carro anunciado na OLX.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
uma empregada doméstica

de 37 anos teria anunciado
um carro modelo Prisma no
site OLX no valor de R$47 mil,
sendo que um homem teria
entrado em contato interessado no veículo, porém sem o
conhecimento da proprietária
do veículo o desconhecido
duplicou o anúncio.
Momentos depois uma conhecida compartilhou o anúncio duplicado no valor de R$35

FOGO

Divulgação

mil para a cabelereira, assim
ela entrou em contato com
o falso anunciante deixando
combinado o valor de R$ 32
mil. Em seguida ele orientou a
vítima para se encontrar com
a empregada doméstica, mas
que não comentasse sobre
valores.
A cabelereira foi até o local
combinado e depois da análise
do veículo decidiu por com-

Ambiental multa queimada
ilegal em fazenda
Da REDAÇÃO

Ambiental multa queimada ilegal em fazenda de Catanduva

APÓS DENÚNCIA

A Polícia Militar Ambiental
multou nesta quinta-feira (6) um
morador por danificar espécie
nativa plantada na fazenda Santa
Tereza de Catanduva.
Os polícias estavam cumprindo as operações “Corta Fogo,
São Paulo Mais segura e Paz e
Proteção” quando foram informados de uma denúncia onde uma
pessoa estaria ateando fogo em
sua propriedade para a limpeza
de uma plantação de pupunha,
de mofo que atingiu a propriedade vizinha.
O morador foi questionado
sobre a autorização para o ato,

Pintor é preso com revólver extraviado

Da REDAÇÃO

A Polícia Militar prendeu na
noite da última quinta-feira (6)
às 21h30 um pintor de 30 anos
que guardava em sua cintura
uma arma de fogo com registro
de extravio.
Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim
Santo Antônio quando observaram o acusado encostado
em uma moto modelo Falcon,
semelhante ao veículo informado
em duas ocorrências de roubo na
quarta-feira (5).
Foi realizado a abordagem e
de imediato o pintor confessou
estar armado, sendo encontra-

do em sua cintura um revólver
calibre 38 que ele disse ser para
sua proteção e que comprou de
um desconhecido por R$3.500.
O acusado e a arma foram
levados para a Central de Flagrante onde durante uma busca
foi identificado um boletim de
ocorrência de perda/extravio de
uma arma com a mesma identificação do revólver.
O pintor não possui histórico
criminal sendo concedida uma
fiança no valor de R$1.500
que não foi recolhida, ficando o
acusado a disposição da Justiça.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

pra-lo, realizando então duas
transferências bancarias que
totalizaram os R$32 mil.
No mesmo dia já no cartório
para transferir o carro as duas
vítimas notaram que tudo se
tratava de um golpe assim
que o desconhecido parou de
responder as mensagens e bloqueou as duas do Whatsapp.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Pintor é preso
com arma de
fogo e diz que
pagou R$ 3,5
mil pelo revólver que tinha
registro de extravio

porém nada foi apresentado.
Foi realizado uma averiguação da área danificada sendo
constatado um total de 0,40
hectares de plantação de cana
e cinco exemplares arbóreos
nativos isolados foram atingidos
pelo incêndio,
Diante das circunstâncias, foi
elaborado um auto de infração
ambiental, baseado no artigo 52
“por danificar cinco exemplares
isolados”, majorado em virtude do
fogo, com sanção de multa simples
totalizando R$2.250, e o segundo
auto baseado no artigo 56 “por
fazer uso de fogo correspondente a
uma área de 0,40 hectares”, com
sanção de advertência.

ESCONDIDOS

Agentes impedem fuga
de detentos no CPP
Da REDAÇÃO

Agentes penitenciários flagraram na última quarta-feira
(5) às 19h40 dois detentos
escondidos na copa de uma
árvore do Centro de Progressão
Penitenciária, tentando fugir.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
durante a contagem dos detentos foi constatada a falta de
dois presos, assim os agentes
penitenciários realizaram um
patrulhamento pela CPP, sendo que momentos depois eles
foram encontrados escondidos na copa de uma árvore

esperando o momento certo
para fugir, já que não estão
permitidos a sair do centro no
dia das mães.
Durante a revista pessoal
foi encontrado um celular modelo Samsung com o detento
de 26 anos e um celular modelo Positivo com o detento de
37 anos.
Na manhã da quinta-feira
(6) às 7h40 os envolvidos e
os objetos foram apresentados na Delegacia Policial que
apreendeu os celulares. Os
detentos voltaram para seus
alojamentos. (Colaborou –
Bruna MARQUES)
Arquivo DHOJE

Agentes impedem fuga de detentos no CPP
Arquivo DHOJE

FALECIMENTOS
ANTONIO LUCIANO ZAPPAROLI, falecido com 82 anos de idade, natural de
Santa Adelia/SP, era casado com Alzira
Ferrari Zapparoli. Deixou seus ﬁlhos Ronaldo
Luciano, Degnaldo José. Seu sepultamento
deu-se dia 07/05/2021 às 17:00. Saindo seu
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto
para o cemitério São João Batista.
AMAURI GONZAGA MANTESE, falecido
com 44 anos de idade, natural de Matão/SP,
era solteiro. Deixou seu ﬁlho Gabriel. Seu
sepultamento deu-se dia 02/05/2021 às
11:30. Saindo seu féretro do velório Capelas
Prever Rio Preto para o cemitério Parque
Jardim da Paz.
IVAN DE SOUZA NOGUEIRA, falecido
com 85 anos de idade, natural de Liberdade/
MG, era casado com Neuseli Aparecida Mendes Nogueira. Deixou seus ﬁlhos Carla Cristina, Alexandre (falecido). Seu sepultamento
deu-se dia 06/05/2021 às 14:00. Saindo seu
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

São José do Rio Preto, sábado
08 de maio de 2021
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COVID-19

Velocidade
de contágio
SAÚDE FISIO
sobe e preocupa
Saúde em Rio Preto

que a população fique atenta e
façam distanciamento social e
não saiam sem necessidade,
pois há realmente o risco de em
um futuro não tão distante tomar mais medidas”, comentou.
Também foram confirmados
mais 13 óbitos por Covid-19,
sendo dois nesta sexta, oito
na quinta-feira, dois na quarta

e um anterior ao dia 04/05.
Desde o início da pandemia o
município soma 1.974 mortes,
com uma taxa de letalidade de
2,9%. O número de curados é
de 61.355.
Atualmente, Rio Preto conta
com 741 pacientes internados
com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com 383 na

UTI e 358 na enfermaria, sendo
363 residentes de Rio Preto e
378 de outros municípios da
região. Dentre os casos confirmados com Covid-19 são 574
internações, com 334 na UTI e
240 na enfermaria. A taxa de
ocupação de leitos de UTI na
cidade é de 77% e na região é
de 81,7%.

Hemocentro está sem estoque de sangue O+
Divulgação

Vinicius LIMA

Hemocentro está sem estoque de sangue O+
a média de doadores por dia
também diminuiu em 50%.
Atualmente, o Hemocentro
necessita 100 doações de
sangue por dia, número este
que reduziu para 50 doadores.
“Fizemos ações para chamar novos doadores e também
estamos convocando aqueles
que são doadores fixos. Preci-

samos de todo tipo de doação.
No caso do tipo O-, por exemplo, que é considerado o doador universal, nosso estoque
está em 80% abaixo do ideal”,
explicou a coordenadora.
Além dos pacientes com
Covid-19, o abastecimento
do banco de sangue é necessário para atender vítimas

de acidentes graves, pessoas
que necessitam de cirurgias e
pacientes com doenças graves
que passam por situações nas
quais o organismo não produz
as células sanguíneas necessárias como, por exemplo,
leucemia e câncer.
Para fazer uma doação é necessário ter entre 16 a 69 anos.
No caso dos menores de 18
anos, os doadores devem estar
acompanhado por um responsável. A pessoa deve pesar no
mínimo 50kg e estar em boas
condições de saúde. Pessoas
que receberam a vacina contra
a Influenza e a CoronaVac só
podem realizar doações após
48 horas. Já quem recebeu a
vacina AstraZeneca deve esperar no mínimo sete dias.
Os telefones para agendamento no Hemocentro de Rio
Preto são (17) 3201- 5055 e
(17)3201-5151. A unidade fica
aberta das 7h às 13h, inclusive
aos domingos e feriados, na
avenida Jamil Feres Kfouri, 80,
Jardim Panorama.

DATA HOJE

Especialista fala sobre câncer de ovário

Da REDAÇÃO

O câncer de ovário é o segundo tipo de câncer ginecológico mais comum entre as mulheres no Brasil, ficando atrás
apenas do de câncer de colo
do útero. O tumor no ovário é
a sétima maior causa de morte
por câncer em mulheres e oito
a cada dez casos são descobertos em fase avançada, o
que limita a chance de cura.
Por esses motivo, é celebrado
neste sábado (8) o Dia Mundial do Câncer de Ovário, com
o objetivo de conscientizar a
população sobre a doença.
Apesar de silencioso e provocar poucos sintomas no
início, há sinais e sintomas
que servem de alerta, como a
dificuldade para se alimentar,
dor pélvica e/ou abdominal,
sangramento vaginal anormal,
mudança no hábito intestinal,
fadiga extrema e perda de peso.
Por não haver um método
eficaz de rastreamento, o câncer de ovário é diagnosticado,
na maioria dos casos, quando
as mulheres apresentam sinto-

saude@dhoje.com.br

A importância da
fisioterapia pós covid 19
Divulgação

A gerente da
vigilância epidemiológica
Andréia Negri

DOE

O Hemocentro de Rio Preto informou nesta sexta-feira
(7) que está com o estoque
do tipo sanguíneo O+ zerado. Além deste tipo, mais
comumente encontrado na
população, a instituição também precisa urgentemente
dos demais tipos sanguíneos
como o O- (doador universal)
e também B+, A- e B- que se
encontram abaixo do ideal e
em níveis críticos.
“Nós abastecemos 39 instituições da região e hoje nós
fizemos a distribuição do nosso
último estoque de O+, ou seja,
se algum hospital precisar nós
não vamos conseguir suprir a
demanda. Esse tipo sanguíneo
está sendo bastante utilizado
em pacientes internados com
Covid-19”, comentou Barbara
Cabrera, coordenadora de captação do Hemocentro.
Segundo Barbara, além
do aumento da demanda ter
aumentado em cerca 50%,

SAÚDE FISIO

Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Durante a coletiva desta
sexta-feira (7), a Secretaria de
Saúde de Rio Preto confirmou
mais 339 novos casos de Covid-19 no município, a maioria
notificada entre os dias 03/05
e 06/05, totalizando 68.348
casos da doença, com 4.281
em profissionais da saúde. A
curva da velocidade de contágio
(Rt) apresentou aumento nesta
semana.
“No dia 14 de março, nosso Rt estava em 1,049, foi o
máximo que tivemos e que foi
alerta para que notássemos a
necessidade de fazer o lockdown. Depois disso, esse Rt
caiu significativamente durante
o lockdown. Quando terminou
o lockdown ele se manteve estável por um período e agora
estamos em uma ascendente,
com Rt de 1,025. Isso significa
que daqui alguns dias teremos
aumento de casos leves, graves
e óbitos, refletindo nas internações”, explicou a gerente
da vigilância epidemiológica
Andréia Negri.
Ela também não descartou
a possibilidade de a cidade voltar a adotar medidas mais restritivas. “Se esse Rt continuar
aumentando há sim o risco de
um novo lockdown. Precisamos

A-5

mas que refletem a doença em
estágio mais avançado. “Em
80% dos casos, esse tipo de
câncer é diagnosticado quando
não está mais restrito ao ovário, tendo se disseminado para
linfonodos, outros órgãos da região pélvica e abdominal ou até
mais raramente para órgãos
como pulmão, ossos e sistema
nervoso central”, explicou Guilherme de Oliveira Cucolicchio,
médico oncologista e cirurgião
do Austa de Rio Preto.
Se diagnosticado o câncer, o médico discute com a
paciente as opções de tratamento. As principais opções
de tratamento para o câncer
de ovário são cirurgia, quimioterapia, e imunoterapia, que
podem ser realizadas isoladamente ou em combinação,
dependendo do estágio da
doença.
O tratamento cirúrgico é o
mais frequente e o procedimento pode ir desde a retirada
de um ovário até a cirurgia
no abdome para visualizar
todos os órgãos e retirar o
que já estiver comprometido

Divulgação

Guilherme de
Oliveira Cucolicchio, médico
oncologista e
cirurgião do Austa de Rio Preto

pela doença, em casos mais
graves. “Para as mulheres em
idade fértil, com doença em
estágio inicial, é possível, em
alguns casos, tratar a doença
preservando-se a fertilidade”,
ressaltou o médico.
Há diversos fatores que
contribuem para o surgimento
do câncer de ovário, como hereditariedade, influência direta
dos hormônios, infertilidade
e questões associadas com
maior frequência aos ciclos
menstruais mensais, como
menarca precoce, menopausa
tardia, nuliparidade (nunca ter

tido filhos), entre outras, assim
como obesidade e tabagismo.
Embora alguns fatores fujam ao controle da mulher, há
várias atitudes que podem ser
tomadas resultando em uma
rede de proteção para reduzir
ao máximo a ocorrência do
câncer. Entre as atitudes estão:
o controle do peso, a alimentação equilibrada, a prática
de atividade física, o uso de
contraceptivos orais por pelo
menos cinco anos. A gestação
e a amamentação colaboram
para a diminuição do risco de
desenvolver a doença.

São muitos os problemas que envolvem o paciente que
passou pela covid-19. E as vezes a recuperação pós internação
não se limita ao tempo inflamatório da doença devido a grande
debilidade física , lesões que envolvem o sistema respiratório,
a perda de peso, as dores musculares, a fraqueza da musculatura dos membros, a desnutrição, a deglutição dolorosa
por causa da intubação e sequelas adquiridas no período de
internação, também podem retardar a recuperação em meses.
A fisioterapia deve fazer parte do início da doença até a
cura total das sequelas.
Quando se fala em tratamento de fisioterapia pós covid
é preciso ressaltar que podem haver danos temporáreos e
outros permanentes ao organismo causados pelo Coronavirus. Algums exemplos de sequelas permanentes ou não: As
complicações cardíacas como a miocardite ( inflamação do
músculo do coração), alguns médicos tem relatado casos de
miocardiopatia em pacientes que tiveram Covid.
Por se alocar diretamente nos pulmões podem ocorrer
complicações em alguns casos como por exemplo nódulos
pulmonares e redução de 20 a 30% da função pulmonar .
Com relação a função cognitiva , entre os danos provocados estão os da perda de concentração, memória e em
alguns casos , desorientação. Esses fatores ocorrem devido
às alterações no sistema nervoso central onde os pacientes
relatam ter frequentes “ apagões “ ou “lapsos de memória”.
Problemas com relação coagulação sanguínea também
são frequentes como o AVC, a trombose, embolia pulmonar e
infarto do miocárdio. E embora ainda não esteja esclarecido
qual é o mecanismo que causa a formação desses coágulos
em pacientes com covid, sabemos que esses problemas
acontecem quando o patogênico provoca anormalidades.
Entre as sequelas mais comuns temos a perda do olfato
também chamada de parosmia, a perda do paladar, tosse
seca, dor de cabeça, cansaço, fraqueza muscular, e a miosite
que acomete músculos mais gravemente e provoca fraqueza
aguda e generalizada.
Entrevista com a fisioterapeuta Dra Katia Furtado:
Para todos os pacientes que tiveram covid e suas sequelas
fazemos uma anamnese individual e detalhada analisando
cada caso e traçando o melhor tratamento para cada um.
Pacientes com acometimento pulmonar dou exercícios terapêuticos para fortalecer a musculatura respiratória e periférica.
Pacientes que relatam fraqueza muscular e perda de
tônus, a fisioterapia desempenha um papel crucial para o
fortalecimento e recuperação muscular bem como adequação
postural, manutenção e amplitude de movimentos, exercícios
cardio-respiratórios leves e quando a condição do paciente
permite, o fisioterapeuta deve também realizar terapia ativa e
ativa - resistida, mobilização articular, alongamentos e dependendo do caso, estimulação elétrica neuromuscular ( FES ).
Numa outra etapa do tratamento, diz a Dra Katia, posso dar
treino de equilíbrio, cicloergometria e deambulação assistida.
Dra Katia Furtado, ressalta ainda que APENAS FISIOTERAPEUTA tem capacitação para avaliar e reabilitar pacientes com
covid e pós-covid. Fisioterapeuta REABILITA e trata após a alta
da fisioterapia estes pacientes poderão ser encaminhado para
personal trainer e professores de educação física que darão
treino as pessoas recuperadas e que já estão saudáveis. A
fisioterapia é imprescindível tanto no período de infecção,
nos primeiros dias pós infecção e a médio e longo prazo pós
infecção por coronavírus para restabelecer as atividades diárias dos pacientes de modo a voltarem a sua rotina o mais
breve possível.
Em caso de contaminação pelo coronavirus e após ser
acometido pelo covid-19, sars-cov2 e após os cuidados médicos para uso adequados dos medicamentos, é necessário o
auxílio de um fisioterapeuta para exames motores, cardíacos
e pulmonares, descartando qualquer sequela que possa vir a
atrapalhar a saúde e o desempenho de forma geral.
Agradecemos a Dra Katia Furtado pela entrevista para esta
coluna saúde e físio.
Contato Dra Katia Furtado - @kat.físio
Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, especialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low
carb nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do
método 3D de massagem Brasil / Paris.
@silviabatistafisiodancer @low_carboficiall @espacoanaJoaosaude
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...
A BIÓLOGA pesquisadora
Dra. Nathalia Cury, ﬁlha do
médico, Provedor da Santa
Casa de Rio Preto, e Presidente do Clube Monte Líbano
Dr. Nadim Cury e da Odonto
Dra. Célia Regina Moreno
Cury, festeja mais um aniversário neste domingo, dia 09,
“in Family”.
VALQUIRIA MENEGALDO
Silva e o empresário João
Silva comemoraram na última quinta-feira, 43 anos de
casados, com muito amor, ao
lado das ﬁlhas Jerusa e Munique. Eternos namorados.
Parabéns!
FIQUE SABENDO... O economista Gilberto (Gil Vigor) do
BBB Brasil 21, que fez sucesso durante sua temporada no
programa, entra na mira de
Rodrigo Carelli, diretor de “A
Fazenda”, na Record. Uma
novidade: O BBB – Big Brother Brasil 22, contará com
mais participantes na próxima
edição. A advogada Juliette
Freire que foi a campeã desta
edição do BBB 21, sua história de vida será transformada
em uma série documental.
A CERIMONIA 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
POSSO PERGUNTAR?
Vocês ainda limpam as compras do supermercado, ou
já entregaram nas mãos de
Deus?

SOCIAL

Pérola do Dia
O IMPORTANTE É GANHAR. TUDO E SEMPRE. ESSA HISTÓRIA QUE
O IMPORTANTE É COMPETIR NÃO PASSA DE PURA DEMAGOGIA.
Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

SPOTlight

DiáriodoBob

Não custa nada avisar. Se você for comprar um presentinho pra mamãe na Riachuelo do centro é bom ir preparada.
Ontem, ao meu lado, participei de um ato sub-reptício no 2º
andar quando uma senhora ao perguntar ao vendedor se podia
usar o “banheiro”, recebeu a seguinte resposta: “Não porque
eles estão interditados”. E não é de hoje, porque também
passei por isso na semana passada. Um magazine portentoso
de 4 andares, no centro da cidade, com cara de shopping
e uma clientela de tendência feminina não pode causar este
tipo de constrangimento aos seus consumidores. Nota 10.
O nosso Estado de São Paulo é o que mais aplica a segunda
dose da vacina contra COVID-19 do país e já garantiu esquema
vacinal completo para mais de 4,7 milhões de brasileiros. Em
São Paulo, a cada 10 pessoas vacinadas, mais de 5 já estão
totalmente protegidas. “Sangue Comerciário”, com o intuito
de salvar vidas por meio da doação de sangue, o Sindicato dos
Comerciários, presidido por Márcia Caldas, também secretária
de Trabalho de Rio Preto, está provocando uma boa ação entre
os seus sócios sindicalizados. Quem doou 500 ml do precioso
líquido ganhou uma cesta básica que foi entregue ontem. A
campanha continua. Rubrica ou jamegão. Frase que já esta
merecendo adesivo nos vidros traseiros dos veículos: Quem
ganha voto eletrônico ganha também no impresso!! Nos EUA,
que são anos luz mais desenvolvidos na informatização de tudo
ainda mantém votos impressos!! Porque será??? Mensagem
do Garcia. Ao vivo, na CNN, apos ser confrontado pelo jornalista
esquerdista Rafael Colombo, quando discutiam sobre Liberdade
de Expressão, Alexandre Garcia ao ser contestado pelo colega
respirou fundo, fez silêncio e disse “eu não sei se volto amanhã”.
Bota na agenda: O prazo para declaração do Imposto de Renda não foi estendido. A data de entrega continua sendo de 31
de maio. Carimbados com a sorte. Não sei se vocês sabem,
mas, cada vereador da nossa Câmara tem direito estatutário de
receber além do salário (ou subsídios como queiram) quase 300
selos mensais pra “missivas” aos seus eleitores. Mas, quem
faz parte da mesa diretora da casa o numero de abonações.
Pensando nos outros. A Tereos empenhada em apoiar medidas
contra a Covid-19 acaba de doar mais de 8 mil litros de álcool
70% e Kits de INTUBAÇÃO para 15 dias que poderão ajudar no
tratamento de pacientes internados pela doença. Os itens foram
destinados às Santas Casas da região onde está localizada a
unidade de Amido e Adoçantes no Brasil, Palmital, Assis, Platina,
Ibirarema, Candido Mota e Campos Novos, região onde está
localizada a unidade de Amido e Adoçantes. Ponto e basta!

Vamos Solidarizar!

henriforne@gmail.com

Jornal

A Estilista Petrô Stival realiza
neste sábado, véspera do
Dia das Mães, uma ação em
parceria com a ARCD – AACD
Rio Preto. Toda venda terá
participação para a instituição
e todas as peças com valores
muito especiais. Muitas opções
e toda numeração. “Fazer
o b e m f a z b e m ” . Va m o s
solidarizar! O Atelier Petrô Stival
fica no coração da Redentora,
na rua Antônio de Godoy.

A médica Radiologista
Dr. Ângela Cristina Jalles,
sempre chique, feliz Dia das
Mães. Ela é esposa de Luiz
Jalles, empresário e sócio
proprietário responsável
pela área ﬁnanceira do Rio
Preto Shopping

Dra. Luciana Secches Freitas, dentista na área de
estética oral, mas também é enfermeira e supervisiona
a equipe da Clínica Ateliê da Imagem onde atua ao lado
do Dr. Renato J. Freitas, (foto) seu esposo e médico
cirurgião plástico, Na foto, ela, com os ﬁlhos Heitor,
Maria Teresa e Otávio, futuro médico

Janaína Oliveira de Faria, a linda
ﬁlha Isadora, e o papai-coruja
Fábio (Fabinho) Augusto Araújo de
Faria. Feliz Dia das Mães, amanhã.

Comemoração em dose dupla. A primeira
dama do Clube Monte Líbano e cirurgiã
dentista Dra. Celia Regina Moreno Cury
e a ﬁlha Dra. Nathalia Cury, que assume
idade nova neste domingo, Dia das Mães.
Parabéns!

Feijão Maravilha

Tel. (17) 3233-4888

Neste sábado, dia 08, véspera
do Dia das Mães, a partir
das 12 horas, o empresário
André Barrenha promove uma
suculenta Feijoada, em clima
open food, com roda de samba
na Avenida Potirendaba 4200. O
evento será realizado com todos
os cuidados devido à pandemia
Covid-19. Convite antecipado
R$ 30 reais.

A requisitada estilista
Petrô Stival, sempre em
ação solidária. Feliz Dia
das Mães

A dermatologista Dra.
Miriam Delbem Bellon,
esposa do empresário
Alaércio Bellon. Feliz
Dia das Mães

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)

Nenê Bianchini dos
Santos, sempre
elegante. Feliz Dia das
Mães

A médica oftalmologista
Dra. Thaíssa Faloppa
Duarte. Feliz Dia das
Mães

São José do Rio Preto, sábado
08 de maio de 2021
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 66/2021 – Processo
1659/2021
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de
postos de trabalho terceirizados de condutor de veículos automotores, condutor de motocicletas, operador de trator, operador de máquinas pesada e operador de roçadeira costal,
de acordo com as especiﬁcações do edital e seus anexos,
para diversas secretarias municipais. Secretaria Municipal de
Administração. Sessão pública realizada on line com início
dia 11/03/2021, sendo declarada vencedora as empresas
STAFF’S RECURSOS HUMANOS LTDA (lote – item 1) e L.
M. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
EIRELI (lote – item 2). Houve manifestação de intenção de
recurso pela empresa SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. Foram apresentadas as razões recursais pela
empresa SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.
A empresa recorrida apresentou as contra razões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão.
O processo foi encaminhado a Sr. Secretário Municipal de
Administração que ratiﬁcou a decisão da pregoeira, negando
provimento ao recurso. Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão às empresas STAFF’S RECURSOS
HUMANOS LTDA (lote – item 1) e L. M. SERVIÇOS DE
AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI (lote – item 2),
conforme propostas declaradas vencedoras e HOMOLOGO
este procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer
irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário Municipal de
Administração. O inteiro teor encontra-se a disposição dos
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
103/2021 – PROCESSO Nº 1944/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de (ar condicionado e cortinas de ar) com instalação inclusa. Secretaria
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de
retomada do pregão em epígrafe para o dia 11/05/2021 às
15:30hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
111/2021 – PROCESSO Nº 1999/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e
longarinas. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o
dia 12/05/2021 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos.
Lucia Helena Antonio - Pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
divididos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Abertas as propostas ﬁnanceiras
foram apresentadas os seguintes valores: LOTE 01: KTM
ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARA S.A R$ 35.171.970,60
- QUEBEC AMBIENTAL S/A R$ 35.656.465,33 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$
39.007.025,04 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA R$ 42.354.295,89 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA R$ 43.395.534,59 - TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI R$ 46.546.601,76 - MB ENGENHARIA E
MEIO AMBIENTE LTDA R$ 47.963.154,60 - SANEPAV
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA R$ 48.907.233,68
– LOTE 02: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 11.944.920,00 – LOTE 03: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
R$ 12.470.640,00 - RODOSERV ENGENHARIA LTDA R$
13.551.720,00 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA R$ 15.277.080,00 - TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI
R$ 15.888.600,00 - MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA R$ 15.930.096,00 - o processo foi encaminhado
para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
para ﬁm de que fosse realizada a devida análise das propostas e a emissão de parecer a respeito das mesmas tendo
retornado com o Relatório Técnico de ﬂs. 4505/4515. Nesses
termos, à vista dos autos e principalmente do parecer técnico

elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Urbanismo (ﬂs. 4505/4515) o qual é utilizado como razões de
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão ﬁcam
desclassiﬁcadas as propostas apresentadas, no Lote 01,
pelas empresas Proposta Engenharia Ambiental Ltda (valor
ofertado ao Item 2.4 da Planilha Orçamentaria de Quantitativos e Preços Básicos está acima do valor de referência);
Litucera Limpeza E Engenharia Ltda (valor ofertado ao Item
3.2 da Planilha Orçamentaria de Quantitativos e Preços Básicos está acima do valor de referência); KTM Administração e
Engenharia Ltda (na documentação complementar apresentada (item 6.2.3 do edital) a empresa deixou de considerar
todos os equipamentos necessários para a execução dos
serviços conforme TR; apresentou erros de preços e, ainda
não houve a previsão de custos de vários serviços conforme
notícia o relatório técnico da Sec. do Meio Ambiente de ﬂs.
4505/4515); Quebec Construções e Engenharia Ltda (na
documentação complementar apresentada (item 6.2.3 do
edital) a empresa deixou de considerar a previsão de custos
de vários serviços conforme notícia o relatório técnico da
Sec. do Meio Ambiente de ﬂs. 4505/4515) e, no Lote 03 ﬁca
desclassiﬁcada a empresa Rodoserv Engenharia Ltda (na
documentação complementar apresentada (item 6.2.3 do
edital) a empresa apresentou composição de custos e coeﬁcientes divergentes e, por consequência não condiz com
sua real proposta apresentada, conforme notícia o relatório
técnico da Sec. do Meio Ambiente de ﬂs. 4505/4515). Posto
isto, acatando o Relatório Técnico de lavra da Secretaria do
Meio Ambiente e Urbanismo (ﬂs. 4505/4515) que é utilizado
como razões de decidir e é parte integrante desta decisão,
ﬁca classiﬁcado em 1º Lugar no certame licitatório, nos Lotes
01, 02 e 03 a empresa Constroeste Construtora e Participações Ltda. O inteiro teor dessa decisão se acha encartada
nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n°
180/2021, processo 11.573/2021, objetivando o registro de
preços para aquisição de seringas para a Secretaria Municipal de Saúde no combate ao COVID-19. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 17/05/2021, às 14:00h. e
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n°
171/2021, processo 11.534/2021, objetivando o registro de
preços para aquisição de lixeiras para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 21/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h.
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 7075/21
Considerando que até o momento não foi realizada entrega
total do empenho. 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$ 225,00 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 do contrato. O não pagamento poderá ocasionar
em inscrição do débito em dívida ativa do município para
futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
CONTRATADA: LEVEL FAMARCEUTICA LTDA
EMPENHO 7896/21
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 encaminhado à empresa, pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a
reincidência implicará em penalidades administrativas. Com

fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como o
disposto na solicitação de orçamento encaminhada à empresa, aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de
30% 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 cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 41/20 – Contrato: PRE/0068/20
Contratada: Telefônica Brasil S/A
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. De acordo com a cláus. 3ª, item 3.2 ﬁca
reajustado o valor atual do contrato supramenciona-do em
aproximadamente 4,85%, correspondente ao IST – Indice
de Serviços de Telecomunicações aprovado pela ANATEL,
apurado no mês de abril/20 a out/20. SMA. Adilson Vedroni.
SME. Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 541/2020
CONTRATO nº PRE/0050/21
CONTRATADA: SPORTHAUS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de material esportivo para pista de atletismo do Centro Esp. do Eldorado - SMEL – Fabio Ferreira
Dias Marcondes – Prazo de vigência: 03 anos. Valor Total:
R$125.500,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021
CONTRATO nº PRE/0051/21
CONTRATADA: TJ MAQUINAS COM. MANUTENÇÃO PAISAGISMO E TRANSPORTES LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de cortador de grama tripulado proﬁssional - SMSG – Ulisses R. Almeida– Prazo de vigência: 12
meses. Valor Total: R$116.800,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021
ATA Nº 0395/21
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
-ME
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores
Unitários - Item 05 - R$84,00; Item 06 – R$84,00– SMS Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021
ATA Nº 0396/21
CONTRATADA: ZEUS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de pneus novos para viaturas Corpo
Bombeiros - Valores Unitários - Item 03 - R$296,00; Item 04
– R$309,00; Item 05 – R$537,00; Item 06 – R$523,00; Item
07 – R$660,00; Item 11 – R$1.475,00– Gab. Pref. – José
Roberto Moreira - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6903/2021
CONTRATO Nº: DPL/0023/21
CONTRATADA: VAI E VEM IND E COM DE BRIQUEDOS
EIRELI
OBJETO: Aquisição de 01 conjunto de playgroud com instalação – SMSG – Ulisses R. Almeida - Prazo de vigência: 12
meses. Valor Total: R$9.990,00

DECRETO Nº 18.897
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384 de 19 de
dezembro de 2020,
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.022.080,00
(três milhões, vinte e dois mil e oitenta reais), para reforço
das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 246
R$ 718.080,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.303.0008.2.014.339032.05 – Material, Bem ou
Serviço para Distribuição Gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 239
R$ 2.304.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
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07.001.10.302.0008.2.022.339039.05 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de
que trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de
arrecadação na rubrica de receita 339, nos termos do que
dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei Federal nº
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.270.000,00
(um milhão, duzentos e setenta mil reais), para reforço da
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 389
R$ 1.270.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
10.001.15.122.0002.2.001.339039.01 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 3º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº
4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 708.000,00
(setecentos e oito mil reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 423
R$ 700.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.2.001.339040.01 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 640
R$ 8.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.1.011.449052.01 – Equipamentos e
Material Permanente
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de
que trata o artigo 5º decorrem das anulações parciais das
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 204
R$ 500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.2.001.339030.01 – Material de Consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 360
R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.302.0008.2.022.339039.01 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 634
R$ 8.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.1.011.339036.01 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias –
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.
DECRETO Nº 18.898
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Nomeia membros para os Conselhos de Administração e
Fiscal da EMURB.
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 do
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal
de Administração e Fiscal da Empresa Municipal de Urbanismo – EMURB, os seguintes agentes:
I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Titulares:
a) Amaury Hernandes;
b) Jair Moretti;
c) Nicanor Batista Junior;
Suplentes:
d) Ulisses Ramalho de Almeida;
e) Jorge Luis de Souza;
f) Fabio Ferreira Dias Marcondes.
II – CONSELHO FISCAL
Titulares:
a) Angelo Bevilacqua Neto;
b) José Roberto Carsava;
c) Janaina Vanisia Franco;
Suplentes:
d) José Martinho Wolf Ravazzi Neto;
e) Orlando José Bolçone;
f) Alvaro Luiz Estrella.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2021,
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela
Imprensa local.

Jornal
DECRETO Nº 18.899
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Dispõe sobre a alteração da divisão
geográfica de atuação dos Agentes
Comunitários de Saúde de área de
abrangência dos agentes comunitários
de saúde para Divisão Geográfica da
Área do Município de São José do Rio
Preto em Regiões, adequando ao que
instituiu o Decreto Municipal nº 18.073
de 29 de junho de 2018 e dá outras
providências.
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 do Município,
e:
Considerando que o art. 6º da Lei nº 11.350/2006 determina que o
Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área da comunidade
em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo
seletivo público;
Considerando que a área da comunidade, anteriormente ao Decreto
Municipal nº 18.073/2018, era considerada, para fins de atuação do
Agente Comunitário de Saúde, as unidades de saúde do Município;
Considerando que Decreto Municipal nº 18.073/2018 instituiu nova
divisão geográfica, espacial e administrativa no município como forma
de importante instrumento de gestão, dividindo a cidade em 10
regiões a fim de que toda a articulação das políticas públicas, sociais,
econômicas e tributárias da cidade passasse a se basear nesta nova
configuração;
Considerando que a Estratégia Saúde da Família, bem como todas
as demais políticas públicas devem se adequar às regiões
estabelecidas no Decreto Municipal nº 18.073/2018;
Considerando que o sistema de Regiões permitirá uma maior área
para movimentação dos Agentes Comunitários de Saúde o que
beneficiará o atendimento do interesse público e dos próprios
trabalhadores;
Considerando que o processo seletivo nº 03/2019, por ter sido
posterior ao Decreto Municipal nº 18.073/2018, já realizou seleção
conforme a configuração das 10 regiões;
Considerando que a Lei Federal nº 13.595/2018 e Lei Complementar
nº 593/2019 permitiram que o Agente Comunitário de Saúde, quando
adquirir casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será
excepcionada a obrigatoriedade de vinculação à mesma equipe de
saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na
forma de regulamento, para equipe atuante na área onde está
localizada a casa adquirida;
D E C R E T A:
Art. 1º O sistema de áreas geográficas de abrangência estabelecido
pelo Decreto nº 17.100 de 04 de junho de 2014 fica alterado para
Regiões, nos termos do Decreto nº 18.073 de 29 de junho de 2018,
conforme Anexo I deste Decreto, devendo cada Agente Comunitário
de Saúde se manter vinculado à unidade na qual está lotado.
§ 1º Em caso de interesse público, o Agente Comunitário de Saúde
poderá ser deslocado para outra unidade, desde que esta pertença à
mesma Região.
§ 2º Quando o Agente Comunitário de Saúde tiver interesse em
mudar de unidade de lotação dentro da mesma Região, o servidor
deverá realizar pedido formal, a fim de que o departamento
competente da Secretaria de Saúde avalie sua viabilidade, devendo
aguardar o deferimento ou indeferimento do pedido na unidade de
origem.
Art. 2º Não serão permitidas as transferências entre unidades de
outra Região que não a de origem, a menos que o Agente
Comunitário adquira casa própria, conforme estabelecido pelo
parágrafo 2º, do artigo 9º da Lei Complementar nº 593/2019.
§ 1º O Agente Comunitário de Saúde deverá comprovar a aquisição
de sua residência e, no caso de desejar mudar de unidade e/ou
Região, deverá realizar pedido formal, a fim de que o departamento
competente da Secretaria de Saúde avalie sua viabilidade, devendo
aguardar o deferimento ou indeferimento do pedido na unidade de
origem.
§ 2º Para fins de casa própria considera-se a casa em nome do
Agente Comunitário de Saúde, de esposa(o), companheira(o), e, no
caso de residir com parentes, a casa em nome do genitor(a),
padrasto/madrasta, avô/avó, filha(o), enteado(a) devendo o Agente
Comunitário de Saúde apresentar os documentos comprobatórios
para análise do setor competente.
Art. 3º Quando houver risco à integridade física do Agente
Comunitário de Saúde ou de membro de sua família decorrente de
ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua, os
termos do art. 6º, § 4º da Lei Federal nº 11.350/06 e suas alterações,
o agente comunitário de saúde poderá ser transferido de unidade ou
de Região.
Art. 4º Para fins de adequação dos termos deste Decreto e a
qualquer tempo, a Administração Pública Municipal, poderá realizar

recadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde para
averiguação e atualização de endereços dos servidores.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 7 de maio de 2021, 169º Ano
de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política de São José do
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
ANEXO I
Tabela de Migração das Áreas Geográficas para Regiões
De: Unidades de
Saúde
Decreto nº
17.100/2014
Jaguaré
Rio Preto 1
Anchieta
Central
Jd Americano
Pq Industrial
Vl Elvira
Cidadania
Sto Antônio
Renascer
Nova Esperança
Eldorado
Vetorazzo
Gonzaga
Gabriela
Estoril
São Francisco
Cidade Jardim
Vl Mayor
Maria Lúcia
Solo Sagrado
São Deocleciano
Schmitt
Lealdade
Talhado
Vl Toninho
CAIC

Para: REGIÕES

BOSQUE

CENTRAL

CEU

CIDADE DA CRIANCA
HB

PINHEIRINHO
REPRESA
SCHIMITT
TALHADO
VILA TONINHO

DECRETO Nº 18.900
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Regulamenta a Lei nº 13.031/2018, no que se refere a
supressão de árvores em áreas de domínio público para a
instalação de obras públicas e sua respectiva compensação
e no que se refere à arborização de estacionamentos empreendimentos imobiliários.
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 supressões de árvores em áreas de domínio público, conforme previsto no artigo 58 da Lei nº 13.031/2018,
quando necessárias para a instalação de obras públicas,
serão devidamente autorizadas após vistoria técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, condicionada a compensação ambiental.
§ 1º A compensação a que se refere o caput deste artigo
será preferencialmente realizada obedecida a proporção de
01 (uma) muda de árvore para 01 (uma) árvore suprimida,
independentemente de ser nativa ou exótica conforme Anexo I, do Decreto nº 18.301/2019.
§ 2º Não existindo espaço adequado no local em que a
compensação deveria ocorrer, em concordância com as
distâncias mínimas descritas nos arts. 1º e 2º, do Decreto
18.301/2019, poderá ela ser convertida em doação conforme
segue:
I - 25 (vinte e cinco) mudas para cada espécie nativa fora de
categoria de ameaça;
II - 50 (cinquenta) mudas para cada espécie nativa em risco
ou ameaçada de extinção;
III - 10 (dez) mudas para espécie exótica.
§ 3º No caso de ocorrer a supressão de árvores nativas e
exóticas no mesmo local a compensação deverá primar para
os cálculos pautada no número de espécie nativa, para cada
árvore não plantada.
§ 4º Havendo o plantio compensatório no local de parte das
árvores suprimidas, o cálculo para a compensação de doação deverá ser com base no número de espécimes arbóreos que não serão plantadas neste local, desconsiderado o
número compensado no plantio.
§ 5º Para supressão de árvores exóticas invasoras, ﬁcará
dispensada a compensação, onde será divulgada periodicamente por meio de Portaria emitida pela Secretaria Municipal
do Meio Ambiente a listagem destas espécies.
Art. 2º Em atendimento ao art. 13 da Lei nº 13.031/2021
os projetos de arborização de empreendimentos, conforme
deﬁnição do artigo 13, inciso XXIX, da Lei nº 13.709, de 14
de janeiro de 2021, devem ser apresentados para aprovação
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
§ 1º Na área de estacionamento deve ser contemplado o
plantio de 1 (uma) árvore para cada 3 (três) vagas de veículos.
§ 2º Não havendo espaço suﬁciente para o plantio das
árvores na área do estacionamento as mesmas poderão
ser plantadas na área verde do empreendimento seguindo
a mesma proporção que seria plantada na área do estacionamento e deverá ser justiﬁcado quando da aprovação do
projeto de arborização.
§ 3º Não havendo a possibilidade de atendimento integral do
plantio no empreendimento, de acordo com o parágrafo anterior, o empreendedor poderá doar a diferença das mudas
ao Viveiro Municipal, de forma que cumpra com o total de
mudas calculadas para o plantio.
Art. 3º Em atendimento aos art. 18, § 1º e 52, todos da Lei nº
13.031/2018, as vistorias após o recebimento do empreendimento serão semestralmente para o acompanhamento dos
projetos de arborização no período de 24 (vinte e quatro)
meses e após este tempo passa a ser anual em cumprimento ao art. 618 do Código Civil durante o período de 5 (cinco)
anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela
Imprensa Local.
DECRETO Nº 18.901
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade
de Antonio Moda e sua mulher, Joana Ida de Oliveira Moda,
objeto da matrícula nº 110.570 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ﬁm de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área
constituída de parte do imóvel de propriedade de Antonio
Moda e sua mulher, Joana Ida de Oliveira Moda, objeto da
matrícula nº 110.570 do 1º O.R.I., com área de 3.717,80 metros quadrados, necessária à implantação do sistema viário,
conforme abaixo descrita:
“Inicia-se no ponto 48, localizado entre a Avenida Valdomiro
Lopes da Silva (SJR-350) e a matrícula 110.570, daí segue
com azimute 032º31’07” e distância de 31,86 metros até o
ponto 7, confrontado com a matrícula 110.570, daí segue
com azimute 122º31’07” e distância de 4,26 metros até o
ponto 8, confrontando com a matrícula 110.570, daí segue
em curva a esquerda com raio de 37,50 metros e desenvolvimento de 24,14 metros até o ponto 9, confrontando com a
matrícula 110.570, daí segue em curva a direita com raio de
62,50 metros e desenvolvimento de 9,16 metros até o ponto
10, confrontando com a matrícula 110.570, daí segue em
curva a esquerda com raio de 27,50 metros e desenvolvimento de 30,47 metros até o ponto 11, confrontando com a
matrícula 110.570, daí segue com azimute de 030º32’09” e
distância de 3,56 metros até o ponto 12, confrontando com
a matrícula 110.570, daí segue com azimute 093º28’08” e
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distância de 34,28 metros até o ponto 26, confrontando com
a matrícula 197.274, daí segue com azimute de 211º55’46” e
distância de 21,66 metros até o ponto 27, confrontando com
a matrícula 110.570, daí segue em curva a esquerda com
raio de 27,50 metros e desenvolvimento de 28,86 metros até
o ponto 28, confrontando com a matrícula 110.570, daí segue com azimute de 151º42’40” e distância de 2,84 metros
até o ponto 29, confrontando com a matrícula 110.570, daí
segue com azimute de 271º39’55” e distância de 85,55 metros até o ponto 47, confrontando com a matrícula 115.171,
daí segue com azimute de 304º08’55” e distância de 22,57
metros até o ponto 48, confrontando com a Avenida Valdomiro Lopes da Silva (SJR-350), encerrando uma área de
3.717,80 metros quadrados.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com ﬁliação quinzenária e
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.902
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade
de Maria Aparecida Moda, Antonio Carlos Raimundo, Rosa
Maria Moda, Armando José Moda e sua mulher Maria José
Cardoso Moda, objeto da matrícula nº 197.274 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ﬁm de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área
constituída de parte do imóvel de propriedade de Maria Aparecida Moda, Antonio Carlos Raimundo, Rosa Maria Moda,
Armando José Moda e sua mulher Maria José Cardoso
Moda, objeto da matrícula nº 197.274 do 1º O.R.I., com área
de 6.063,42 metros quadrados, necessária à implantação de
dispositivo (rotatória) na Avenida Valdomiro Lopes da Silva
(SJR 350) sistema viário, conforme abaixo descrita:
“Inicia-se no ponto 12, localizado entre a matrícula 110.570
e a matrícula 197.274, daí segue confrontando com a
matrícula 197.274 com os seguintes azimutes e distancias: 030º32’09” e 26,22 metros até o ponto 13, 030º32’09”
e 87,70 metros até o ponto 14, 019º53’02” e 2,32 metros
até o ponto 15, 030º11’09” e 20,00 metros até o ponto 16,
023º53’50” e 20,14 metros até o ponto 17, 019º56’53” e
20,35 metros até o ponto 18, 032º57’53” e 11,34 metros até
o ponto 19, daí segue com azimute de 124º58’21” e distância de 26,19 metros até o ponto 20, confrontando com o
Córrego Teixeira, que tem como confrontante na outra margem o imóvel da matrícula 41.813, daí segue com azimute
de 134º52’59” e distância de 18,45 metros até o ponto 21,
confrontando com o Córrego Teixeira, que tem como confrontante na outra margem o imóvel da matrícula 41.813,
daí segue confrontando com a matrícula 197.274 com os
seguinte azimutes e distancias: 208°16'30" e 1,32 metros
até o ponto 22, 220°17'06" e 15,80 metros até o ponto 23,
212°48'14" e 45,15 metros até o ponto 24, 212°13'43" e
76,47 metros até o ponto 25, 211°55'46" e 26,88 metros até
o ponto 26, daí segue com azimute 273°28'08" e distância
de 34,28 metros até o ponto 12, confrontando com a matrícula 110.570, encerrando uma área de 6.063,42 metros
quadrados.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com ﬁliação quinzenária e
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.
DECRETO Nº 18.903
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade
de Antonio da Costa Neto e sua mulher Vila Stabile Costa,
objeto da matrícula nº 105.531 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ﬁm de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área

constituída de parte do imóvel de propriedade de Antonio
da Costa Neto e sua mulher Vilma Stabile Costa, objeto da
matrícula nº 105.531 do 1º O.R.I., necessária à implantação
de dispositivo (rotatória) na Estrada Municipal Aloysio Nunes
Ferreira (SJR 419), conforme abaixo descrita:
Inicia-se no ponto G, localizado entre a área da matrícula 105.531 e a Estrada Municipal Aloysio Nunes Ferreira
(SJR419), daí segue confrontando com a Estrada Municipal
Aloysio Nunes Ferreira (SJR419) com os seguintes azimutes e distancias: 179º27’22’’ e 16,65 metros até o ponto
16, 129º09’44” e 48,67 metros até o ponto 17, daí segue
confrontando com a matrícula 41.813 com azimute de
056º01’19’’ e distância de 100,86 metros até o ponto A, daí
segue confrontando com a matrícula 105.531 com a seguinte descrição: segue com azimute de 314º22’35” e distância
de 10,30 metros até o ponto B, daí segue com azimute de
226º23’37” e distância de 56,75 metros até o ponto C, daí segue em curva a direita com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,75 metros até o ponto D, daí segue em curva
a esquerda com raio de 44,00 metros e desenvolvimento de
51,79 metros até o ponto E, daí segue em curva a direita
com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 16,46 metros
até o ponto F, daí segue com azimute 269º27’22” e distância
de 1,48 metros até o ponto G, ponto inicial desta descrição,
encerrando uma área de 1.898,15 metros quadrados.
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com ﬁliação quinzenária e
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por
aﬁxação na mesma data e local de costume e pela Imprensa
local.
DECRETO Nº 18.904
DE 7 DE MAIO DE 2021.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade
de Paulo Roberto Marques dos Santos, Sérgio Antonio Marques dos Santos e sua mulher, Maria José de Souza Marques dos Santos, objeto da matrícula nº 63.676 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ﬁm de ser
adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a
área constituída de parte do imóvel de propriedade de Paulo
Roberto Marques dos Santos, Sérgio Antonio Marques dos
Santos e sua mulher, Maria José de Souza Marques dos
Santos, objeto da matrícula nº 63.676 do 1º O.R.I., com área
de 966,54 metros quadrados, necessária à implantação de
dispositivo (rotatória) na Avenida Valdomiro Lopes da Silva
(SJR 350), conforme abaixo descrita:
“Inicia-se no ponto 67, localizado entre a Avenida Valdomiro
Lopes da Silva (SJR-350) e a matrícula 63.676, daí segue
com azimute 123º02’29” e distância de 48,74 metros até o
ponto 68, confrontando com a Avenida Valdomiro Lopes da
Silva (SJR-350), daí segue com azimute 123º18’29” e distância de 13,69 metros até o ponto 69, confrontando com a
Avenida Valdomiro Lopes da Silva (SJR350), daí segue com
azimute 124º08’33” e distância de 12,38 metros até o ponto
70, confrontando com a Avenida Valdomiro Lopes da Silva
(SJR-350), daí segue com azimute 125º31’07” e distância de
15,38 metros até o ponto 71, confrontando com a Avenida
Valdomiro Lopes da Silva (SJR-350), daí segue em curva a
esquerda com raio de 37,50 metros e desenvolvimento de
13,34 metros até o ponto 72, confrontando com a matrícula 63.676, daí segue em curva a direita com raio de 62,50
metros e desenvolvimento de 77,99 metros até o ponto 73,
confrontando com a matrícula 63.676, daí segue com azimute 336º28’45“ e distância de 6,00 metros até o ponto 67,
confrontando com a matrícula 63.676, encerrando uma área
de 966,54 metros quadrados.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com ﬁliação quinzenária e
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por
aﬁxação na mesma data e local de costume e pela Imprensa
local.
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A Nº 425
De 07 de maio de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso
de suas atribuições legais, DETERMINA:
CONSIDERANDO a declaração da situação de emergência
decorrente da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
– Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em
11 de março de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº
18.554, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas
de prevenção e enfrentamento do coronavírus;
CONSIDERANDO que a realização de audiência pública por
meio virtual é alternativa adequada para realização do ato
anual de prestação de contas da entidade, cujo conteúdo
será disponibilizado nas Redes-Sociais da entidade e no
youtube;
CONSIDERANDO que a realização de audiência público
por meio virtual é prática reiterada dos Regimes Próprios de
Previdência Social durante a pandemia do novo coronavírus,
inclusive aumentando o número de servidores participantes.
Art. 1º. Convocar Audiência Pública Virtual com o objetivo de
apresentar e debater o Relatório de Gestão Corporativa, o
resultado da Política de Investimento e a Avaliação Atuarial
da RIOPRETOPREV, todos referentes ao exercício de 2020.
Art. 2º. A audiência pública virtual será realizada no dia 10
de junho de 2021, às 18h00min, com disponibilização ao
vivo no youtube da entidade, acessível em https://www.
youtube.com/channel/UC6oaDkMkCYad67QCvs8dprg, com
posterior disponibilização permanente no próprio canal e no
facebook da Autarquia, acessível no link https://www.facebook.com/riopretoprev1.
Art. 3º. Após a realização da audiência pública virtual, a
RIOPRETOPREV disponibilizará o material apresentado no
endereço eletrônico <http://www.riopretoprev.riopreto.sp.gov.
br>.
Art. 4º. Informações e perguntas sobre a audiência pública
poderão ser encaminhadas para o e-mail rppsassessoriaexecutiva@riopreto.sp.gov.br.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 07 de maio de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por aﬁxação, no local de costume, na data supra
e, em seguida, publicada na imprensa oﬁcial e arquivada no
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DESPACHO DE APOSTILAMENTO CONTRATO 09/2019 – CONCORRÊNCIA nº 01/2019 – PROC. nº
01/2019. Contratada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Objeto: Reajuste de preços referente a reforma e ampliação
da ETA "Palácio das Águas" incluindo melhorias no sistema
de tratamento de água, reservação e bombeamento de água
tratada e captação de água bruta para vazão máxima de até
750 l/s, no município de São José do Rio Preto, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas
e equipamentos.
Valor reajuste: R$728.690,23
Assinatura 06.05.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 176/2020 – PREGÃO PRESENCIAL 01/2020 – PROCESSO 80/2020
Contratada: WILO INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 28.06.2021.
Data da autorização: 06.05.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº
50/2020 – TOMADA DE PREÇOS nº 07/2020 – PROCESSO
nº 66/2020.
Contratada: HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS
ARTESIANOS LTDA EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução a perfuração e
instalação completa de 2 (dois) poços tubulares profundos
nos bairros São Deocleciano e CAIC, no município de São
José do Rio Preto - SP.
Prazo: 30 dias. Assinatura: 28.04.2021.
Nicanor Batista Junior - Superintendente
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021 – PROCESSO SeMAE Nº
29/2021
Objeto: Aquisição de bateria tracionária para ser utilizada na
empilhadeira Clark GEX-30, patrimônio 4228, utilizada no
almoxarifado do SeMAE.
Contratada: SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 78/2021, recebida em
04.05.2021. Valor: R$ 45.540,00.
Prazo de entrega: 60 dias.
Item: 1
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 07.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 35.254 DE 06 DE MAIO DE 2021
NOMEIA, KELSEN FERNANDO ARIOLI, para ocupar o
Cargo em Comissão – DIRETOR - CD.101.3, lotado na
Diretoria do Bem Estar Animal 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, 416/2014,
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018,
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 03 de
maio de 2021.
PORTARIA N.º 853, 21 de janeiro de 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): FERNANDO JOSÉ FERNANDES
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogado: Raphael Gustavo dos Santos – OAB/SP 254.391
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São José do Rio Preto, sábado
08 de maio de 2021

ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 04/2021 – SMA
FICA o candidato abaixo citado, habilitado no CONCURSO PÚBLICO
- EDITAL N.º 01/2018, para preenchimento do cargo de
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, cientificado que terá 30
(trinta) dias corridos, a partir da publicação deste edital, para
apresentar toda documentação exigida conforme relação de
documentos adiante elencados de forma que a Administração Pública
possa examinar a prova do preenchimento das condições e posterior
nomeação.
Se o candidato não entregar toda a documentação exigida dentro do
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, localizada na Av.
Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairá do
direito à nomeação.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 330/10
Data
Clas. Nome
Exame Horário
1070 CRISTINA DA SILVA
19/05/2021 15:00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL NOMEAÇÃO
CONCURSO - EDITAL 01/2018
Trazer os documentos na ordem da relação e originais para
atestar a autenticidade:
1)
01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) - Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4)
Comprovante de endereço (cópia);
5)
Carteira Profissional – 02 cópias das páginas onde constam a
foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e
Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho
exercidos anteriormente, se houver);
6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao
Banco do Brasil, portando a Carteira de Trabalho; solicitar que
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas
(trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site
www.tse.jus.br;
8)
Certificado de Reservista (cópia);
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
10) Trazer
consulta
efetuada
no
site
do
eSocial:
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso
conste pendência no

resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da
documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam
cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade
(cópia);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo,
elencados no Quadro 1 do item 2.1, Capítulo 2 do Edital
Normativo (Cópia);
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada
no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet)
para a verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não
estiverem ativos e que não constem a data da
Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, trazer a
publicação da exoneração ou a baixa na Carteira de Trabalho;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a
devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e
declarando sob as penas da lei:
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação
comprobatória;
15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou
Municipal em consequência de Processo Administrativo (por
justa causa ou a bem do serviço público);
15.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia da
última Declaração do Imposto de Renda;
15.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso
positivo, trazer comprovante;
15.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais
(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos,
expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside
e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a
Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet:
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar
Secretaria de Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão
competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos,
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos
Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio
Preto - SP:
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo,
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não
serão aceitas de Execuções Criminais - Fórum Estadual –
Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro.
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br
- Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 –
Chácara Municipal.
18) Após realização da perícia médica, retirar documento no
SEESMT referente à abertura de conta e dirigir-se ao Banco
Bradesco, munido também de cópia do RG., CPF e
comprovante de endereço, para abertura de Conta Salário,
vinculada ao CNPJ da Prefeitura de S.J.Rio Preto. Trazer
cópia do comprovante de abertura da conta constando CPF
e identificação do CNPJ;
19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e
preencher:
 Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de
Raça – Trazer no ato de entrega da documentação e
 Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico
Admissional, agendado conforme o presente Edital de
Convocação, juntamente com a cópia da Carteira de
Vacinação - SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do
Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128.
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO julgar necessários.
OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 Prazo para protocolo da documentação:
Edital:
04/2021
Publicado: 08/05/2021
Término:
08/06/2021
O atendimento para entrega da documentação para nomeação
e posse será feito somente mediante agendamento na
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
 Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado,
observado o disposto no item anterior.

São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

Jornal
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
4ª CHAMADA
A Comissão Gestora do processo de renovação e
substituição de membros do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar e Conselho Municipal do Programa Bolsa
Escola (Portaria SME nº 272/2020), em atendimento à Lei
Federal nº14.113, de 25 de dezembro de 2020, instituição
de novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – Conselho FUNDEB para a gestão 2021-2022 (§ 2º
do artigo 42 “No caso dos conselhos municipais, o primeiro
mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro
de 2022”), solicita às organizações da sociedade civil que
encaminhem um representante titular com seu respectivo
suplente para integrar este Colegiado, tendo como base o
artigo 34 da referida lei.
As organizações da sociedade civil a que se refere este
artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem ﬁns lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do
respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1
(um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao
controle social dos gastos públicos;
V - não ﬁguram como beneﬁciárias de recursos ﬁscalizados
pelo conselho ou como contratadas da Administração da
localidade a título oneroso.
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – Conselho FUNDEB tem como atribuições, conforme
artigo 33 da Lei Federal nº14.113, de 25 de dezembro de
2020:
“Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos
Fundos serão exercidos, perante os respectivos governos,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por conselhos instituídos especiﬁcamente para
esse ﬁm.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal
poderão, sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de
controle interno e externo manifestação formal acerca dos
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do
Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio
da internet;
II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o
Secretário de Educação competente ou servidor equivalente
para prestar esclarecimentos acerca do ﬂuxo de recursos e
da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta)
dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os
quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e
de serviços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos proﬁssionais da educação, as
quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na
educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou
tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c) convênios com as instituições a que se refere o art. 7º
desta Lei;
d) outras informações necessárias ao desempenho de suas
funções;
IV - realizar visitas para veriﬁcar, in loco, entre outras questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados
nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens
adquiridos com recursos do Fundo para esse ﬁm.
§ 2º Aos conselhos incumbe, ainda:
I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere
o parágrafo único do art. 31 desta Lei;
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da
proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e ﬁnanceiros que alicerçam
a operacionalização dos Fundos;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses programas, com a formulação de
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos
e o encaminhamento deles ao FNDE.
§ 3º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação
ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e
serão renovados periodicamente ao ﬁnal de cada mandato
dos seus membros.
§ 4º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, e incumbirá à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições
materiais adequadas à execução plena das competências
dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os
dados cadastrais relativos à criação e à composição dos
respectivos conselhos.”
Período das inscrições: de 10 a 13/05/2021.
Local para encaminhamento: Setor de Protocolo da
Secretaria Municipal da Educação.
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.
Maria das Graça do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 10/2021 – SME
A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da
Rede Municipal de Ensino, convoca 3 (três) Professores de Educação
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para
contratação em substituição de docentes em caráter temporário.
Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 10 de
maio de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado
como desistência.
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão
o prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação
desta, devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal
(Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).
Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três)
períodos: manhã, tarde e noite.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA
Data
Class. Nome
Horário
Exame
10º ISABELA ABE DE JESUS
20/05/2021 14h30
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA
Data
Class. Nome
Horário
Exame
7º TALITA FERREIRA DA SILVA
21/05/2021 15h00
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS
Data
Class. Nome
Horário
Exame
12º MARIA ESTELA MACIEL FREITAS
24/05/2021 14h00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO –
EDITAL SME Nº 02/2019

(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a
autenticidade)
1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
4) Comprovante de Endereço (cópia);
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas
as Carteiras de Trabalho).
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número
de inscrição);
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
8) Certificado de reservista (cópia);
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
10) Trazer
consulta
efetuada
no
site
do
eSocial:
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1,
Capítulo 2 do Edital Normativo - Certificado, Certidão ou Diploma de
Conclusão de Curso (cópia);
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para
verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa
na Carteira de Trabalho;
15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de
Educação Física (cópia);
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as
penas da lei:
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação
comprobatória;
16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa
ou a bem do serviço público);
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa
da última Declaração de Imposto de Renda;
16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo,
trazer comprovante;
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do
Rio Preto, por justa causa;
17) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria
da Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos,
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de
Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto –
SP:
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036
– Centro.
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal,
munido da Carteira de Vacinação (cópia);
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20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta
Prefeitura)
21) Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar
necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 10/2021 – SME
Publicado em 08/05/2021
Término 29/05/2021
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 11/2021 – SME
A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando
atender as necessidades de substituições na Educação Infantil, Educação
de Jovens e Adultos (EJA) e nos Ciclos I e II (1ª ao 5ª anos) da Rede
Municipal de Ensino, convoca 02 (dois) Professores de Educação
Básica I abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 01/2019 para
contratação em substituição de docentes em caráter temporário.
Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 10 de
maio de 2021 às 10h na Secretaria Municipal da Educação (Rua General
Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não comparecerem na
data, hora e local supracitado terão prazo de tolerância de 03 (três) dias
úteis, a partir da publicação desta, para comparecerem na Secretaria
Municipal da Educação. O não comparecimento dos convocados no prazo
estabelecido será considerado como desistência.
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão
o prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade com o item 15.12 do
Edital Normativo 01/2019, contados a partir da publicação desta,
devendo, para tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av.
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro). Estes professores deverão ter
disponibilidade de horário em 03 (três) períodos: manhã, tarde e noite.
Class.

Data
Nome
Exame Horário
446º AMANDA FRANZO BISPO
13/05/2021 15h30
447º MARIANA MEDEIROS BORDAN
14/05/2021 15h30
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO –
PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2019
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a
autenticidade)
1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
4) Comprovante de Endereço (cópia);
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas
as Carteiras de Trabalho).
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número
de inscrição);
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
8) Certificado de reservista (cópia);
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
10) Trazer
consulta
efetuada
no
site
do
eSocial:
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1,
Capítulo 2 do Edital Normativo - Certificado, Certidão ou Diploma de
Conclusão de Curso (cópia);
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para
verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa na
Carteira de Trabalho;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as
penas da lei:
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação
comprobatória;
15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa
ou a bem do serviço público);
15.3) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do
Rio Preto, por justa causa;
15.4) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa
da última Declaração de Imposto de Renda;
15.5) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo,
trazer comprovante;
15.6) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria
da Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos,
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de
Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto –
SP:
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036
– Centro.
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal,
munido da Carteira de Vacinação (cópia);
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta
Prefeitura)
20) Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar
necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito
somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.
Prazo para protocolo da Documentação:
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Convocação nº 11/2021 – SME
Publicado em 08/05/2021
Término 19/05/2021
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento
de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo
relacionados para a devida regularização cadastral de forma
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro
Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da publicação
desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal
n° 16.888/2013.
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização
cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua
inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo
de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos
incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal.
Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá
verificar, no link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e PréRequisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas
do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos
junto à Secretaria competente pelo assunto.
Em caso de irregularidade cadastral por motivo de
desatualização nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte
abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link
que segue:
- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no
site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br;
- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad Empresa fácil";
Contribuintes:
CADASTRO
CONTRIBUINTE
MUNICIPAL
AUTO POSTO FLORIDO RIO PRETO LTDA
1176200
GLADSON FERNANDO DE SOUZA 33448009814 3758740
LUCIANO SANTANA PRIMILLA 31549621823
3710170
RAFAEL UTAH XAVIER DA CUNHA 43301974805 3761070
SIMONE LOPES 02873026103
3742560
TAINAN CRISTINA DOS REIS
3612200
São José do Rio Preto, 7 de maio de 2021.
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS:
PROTOCO
INTERESSADO
LO
202195658 ANDRE LUIS BELON
202195600 CENTRO DO CEREBRO E DA COLUNA LTDA
202152385
CONSTRUMAM CONSTRUTORA LTDA
202152372
202198910 EDNEIA SILVA DE SOUZA
202195697 ELIANE RODRIGUES DA COSTA AZEVEDO
202110034
ELZA CLARA RODRIGUES
8
GERA BENZ RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS E
202196561
ACESSÓRIOS EIRELI EPP
202195130 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
202195651 JOSE LUIZ ZILLI
202110538
JURACI ALVES DE ALMEIDA
7
202196633 JURANDIR DE JESUS GARCIA
202193098 MARCELO GOMES FAIM
202110454
PEDRO ALVARES
4
202161598 SUZANA APARECIDA VALENTE
João Marcos Casa Grande Terêncio
Secretaria Municipal de Obras

FERNANDA TORRENTE MARTIN

GEOVANA GABRIELA DOS SANTOS
PEREIRA
GERA BENZ RIO PRETO COMÉRCIO
20219656
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI
9
EPP
20214911
GUILHERME OSCAR COELHO
6
PEREIRA
202195508
HELOISA RENATA SANTANA
20219320
JOAO RICARDO SABINO DOS
6
SANTOS
20219418
1
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
20214170
3
20213489
JOSE CARLOS CASERI
3
20211425
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
5
20213619
JOSE HENRIQUE COCENZO
4
20213421
LEANDRO BARBOSA DE SOUZA
3
20202999 201943566 20202999
LIVIA MARIA MORAES DUMONT
48
1
47
202198796
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA
20211059
LUIZ PEIXOTO FRISENE
68
20212958
MAEVERSO GIANINI VALIN
20211005
MANOELA FLAVIA DA SILVA
63
20219310
MARCELO GOMES FAIM
4
20211067
MARCOS ANTONIO FERREIRA
07
20211059 MARIA GEROSA
3

20216094
2
20214593
9
20213797
2
20202617
14
20214832
3
20211849
4

1

202029984
9

20219567
FABIO RENATO FERREIRA
3
FAM-BR FACTORING E DESCONTOS
EIRELI

20215212
8
20216149
3

73
MAURICIO DE CARVALHO JUNIOR
MILTON APARECIDO PEIXE
202029169
1

MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A
NELSON FRANCISCO DOS SANTOS
NORCON INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

20211059
ORLANDO TEIXEIRA DE MACEDO
44

OSMARINA APARECIDA DE OLIVEIRA

202136918
202030489
0
202193145

OSWALDO DOMINGUES DA CRUZ
FILHO
PAULO HENRIQUE PEREIRA MAIA
PAULO JHONES TRINDADE DUTRA
PAULO ROBERTO DA SILVA
PRISCILLA ANGELICA GONSALVES
LIOSSI
RAFAEL ANTONIO BONIL
20219903
RAFAEL AUGUSTO HACHICH
2

20216002
3
20219536
2

RAFAEL MAZARO DA SILVA
RAFAEL VINICIUS JANUARIO VIEIRA
202193593

RAQUEL GONÇALVES BATISTA DE
SOUZA

20211047
REGINA MARI ENOMOTO TABARINI
04
20215660
RENATO MENESELLO VENTURA DA
5
SILVA
202195588
RENATO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
20219325
RENATO TOLFO LOURENCO
1
20211424
RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA
4

9
20219295
1
1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos
Diversos DEFERIDOS:
ALVARÁ HABITE- DIVERSO
INTERESSADO
SE
S
202193036
ADRIANA MARTINS PERLE GUBOLIN
20202255
20219531
ADRIANA VASCONCELOS DE ABREU
36
4
20214606
ADRIANO GUILHERME GARCIA
5
20218539
AGUIA FS PARTICIPAÇÕES LTDA
20216162
ANTONIO CARLOS SCRIGNOLI
6
202149423
APARECIDO ROBERTO FERREIRA
202193209
AYREOVALDO FERNANDES
20213756
BIANCA GUILHERME GOMES
0
202195019
BIANCA MARIA MARTINS
20213594
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA
1
20216140
C B M ADMINISTRAÇÃO DE BENS
4
PROPRIOS RP EIRELI
20211762
CAIO IGLESIAS BERTAZZI
8
20211103
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
4
20214094
CARLOS ROBERTO REIS DA SILVA
3
20214434
CESAR ELIAS DAHER
0
20219415
CLAUDIA AGRELLI RINALDI
2
CASSILHAS
20213756
DAVI MOREIRA PRIMO
3
202148648
DIEGO LUCIO DE PAULO
202194284
EDNIWTON JOSE RIO LAVEZO
202192773
EUGENIO PEREIRA DE SOUZA
20219563 FABIO JUNIOR MARCOLINO
4
BARBOSA

20215159
9
20215297
3
20219409
0
20212652
1
20219325
7
20219448
1
20216157
0
20213944
2
20203039
61
20219450
8

RISOLENE MARIA DA SILVA
20219832
5
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
20219832
0
ROBERTO APARECIDO LEITE JUNIOR
ROBERTO RODRIGUES QUERINO
20219251 RODOBENS INCORPORADORA
4
IMOBILIÁRIA 407 SPE LTDA
RODRIGO APARECIDO CAL
RONALDO GONÇALVES DA SILVA
RONY EVERSON DE FREITAS

SAMUEL LOPES DE BRITO
20211066
SIMONE FERREIRA GOMES
59
SORAIA FERNANDES RODRIGUES
TIAGO LUIZ NOGUEIRA

20219307 TWO 2 EMPREENDIMENTOS E
6
PARTICIPAÇÕES LTDA
20202107
VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
73
PARTICIPAÇÕES LTDA
202195678
VINICIUS ZAMPIERI
20211714
WELLINGTON CAPOIA
0
20211766
WENDER LUIZ FRATARI LOPES
5
20219412
WILCIONE SOARES COSTA
5

1

20211005
WILLIAM BARBOSA PEREIRA
68
João Marcos Casa Grande Terêncio
Secretaria Municipal de Obras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos
Diversos INDEFERIDOS:
ALVARÁ HABITE- DIVERSO
INTERESSADO
SE
S
20219568
ADILSON JACOMETTO
2
20211052
ADRIANA CLAUDIA PENA
67
20219348
ADRIANA DIAS MODESTO
3
20219649
ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA
0
20219930
ALCEU MOREIRA DA SILVA
4
20219422
ALEX APARECIDO DA SILVA
7
20211985
ALEXANDRE MASAHARU KOONO
6
20219550
ALISSON ROBERTO PAIS
0
20215250
20215250
ALLAN DONALD TURBIANI
0
3
20219274
ANDERSON HENRIQUE GALUCCI
4
20219570
ANDREIA GOI SANTANNA
6
20219318
ANTONIO DONIZETE DA SILVA
3
20219755
CHUN HUNG LIN
7
20211014
CRIVELIN LOCAÇÃO DE IMOVEIS E
70
PARTICIPAÇÕES LTDA
20219611
DANILO GARCIO
4
20211038
DELSON BELINI BENTO
48
20219884
DONIZETE FERNANDES
4
20219514 20219514
EDISON ANTONIO DE SOUZA

20219565
9

7
20219738
0
20219562
3

20219617
4
20219863
9
20219629
1
20211017
21
20219925
1
20211045
34
20219701
2
20219565
6
20219525
4

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA

01502/21

ITAU UNIBANCO S/A

01501/21

LUCIANO THEREZO

01503/21

M & D AVENIDA LANCHES LTDA ME

01497/21

ENIVALDO CARDOSO DA COSTA

PENSIONATO HOUSE CARE RIO PRETO
LTDA ME

01504/21

FABIO JUNIOR MARCOLINO BARBOSA

VANDELMA DIOGO DA SILVA

01498/21

20219268
6

FABIO LUIS DE VASCONCELOS
RIBEIRO

20215659
FABIO ROBERTO PORCINI
3

FACCHEZZO PARTICIPAÇÕES LTDA
20211032
FERNANDO TOMOZO ARAKAKI
72
GELCIMAR DE JESUS DO
NASCIMENTO
H MAX EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
HIDRO METALURGICA VEDA LTDA

IZAIAS DOS SANTOS PINTO
JEAN CARLOS BATISTA DOS SANTOS
JERRY ADRIANO DA SILVA BARON
JESSIKA ALINE CECCATO MAGRINI
JOAO LUIZ FURLAN

20219775
5

JOÃO LUIZ SARTORELLI
JOAO STORINI JUNIOR

20219763
4

JOAO UMBERTO FERRARI
3

20211054
39
20219294
2

20219434
3
20219672
3

20219566
5

20219623
20211018
60
20219936
4

JOSÉ HENRIQUE ALESSIO BARBOSA
DA SILVA
KIVIA OLIVEIRA TORRES
LETICIA CAROLINA DE OLIVEIRA DOS
SANTOS
LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE
LTDA
LUCIANA PINESSO
LUCIANO BARBOZA DE SOUZA
20219609
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
5
LUIZ FILIPE DE SOUZA SISSON

20219896
2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO

01499/21

HUGO MIGUEL PIRES CAMARGO
20219797
0

20211033
RICARDO PEZINI DE MORAES
34
20219990 ROSANA DE LOURDES MACEDO
9
ROCHA
20219567
ROSEMARY HEGLEN DE SOUZA
5
ALVES
20219726
ROSINALDO GONÇALVES
2
20211007
SANDRA REGINA FERREIRA DA SILVA
52
20219654
SIDNEI DE MORAIS LEME
6
20219641 20219641
THAIS SIMÃO RODRIGUES
4
5
20215028 TIVOLI EMPREENDIMENTOS E
1
PARTICIPAÇÕES LTDA
20219982 20219982 20219982
UNILDA DE FATIMA GALDINO
2
6
4
20219614
VANDERLEI FREDERICO CHIARELI
3
20211055
VINICIUS RENOIR SOARES AZZI
30
20219551
WALDY DE FARIA JUNIOR
9
20219635
WALTER FERNANDES MOTTA JUNIOR
1
20219648
WESLLEY DOUGLAS SCABORA
4
20219696
YARA ANDREA LOPES LIMA
1
João Marcos Casa Grande Terêncio
Secretaria Municipal de Obras

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GUSTAVO ANDRIOTI PINTO

20216082
9

RAFAELLA DA SILVA FRANCISCO

01500/21

ELIZANGELA PEREIRA AZEVEDO
JOAZEIRO

MARCIO WILLIANS RIBEIRO
20219570
MARCONDE RIZERIO MIRANDA
2

20219376
MATHEUS MENEZES GONÇALVES
3
20219439 20219439
MICHELLE MAMED JORDAO
5
9
20202636 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
22
S/A
20219466
2
NELSON APARECIDO FRUTUOSO
20219465
8
20219884
NEUSA INDALECIO DA SILVA
0
20219807
OILSON JOSÉ DIAS
1
20219517
P&G ADMINISTRADORA DE BENS
7
PROPRIOS
20219568
PAULO CESAR CAETANO CASTRO
4
20219729
PAULO CESAR MANTOVANI
0
PAULO VINICIUS LEITE

Câmara Municipal de

PEDRO BIGARAN NETO

BANCO BRADESCO S/A

2

4
20219698
8

20219833
7
20219914
5

AUTO
AIF-M-L
000173
AIF-M-L
000172
AIF-A-N
000323
AIF-A-S
000142
AIF-S-F
000178
AIF-S-F
000180
AIF-S-V
000122
AIF-S-V
000121

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO VALOR
AUTO
ALEXANDRA DA COSTA
40
AIP-A-N
01523/17
SALOMONI EPP
UFM
000380
ANDRE LUAN SALOMÃO
20
AIP-S-V
02410/20
PRACONI
UFM
000093
BELLA MORADA RESIDENCIA
500
AIP-S-V
01882/20
PARA IDOSOS LTDA
UFM
000084
CASA DE REPOUSO VIVER BEM
300
AIP-S-E
00919/20
LTDA
UFM
000058
CENTRO DE REABILITAÇÃO
350
AIP-S-E
PSICOSSOCIAL INSTITUTO
00925/20
UFM
000053
DHALION LTDA
44
AIP-P-H
JOSIANE SOLER TEIXEIRA ME
00986/20
UFESP 000084
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO PROTOCOLO
AUTO
BELLA MORADA
AIF-S-V
01882/20 2020000241530
RESIDENCIA PARA
0000060
IDOSOS LTDA
CENTRO DE
REABILITAÇÃO
PSICOSSOCIAL
INSTITUTO DHALION
LTDA

00925/20

2021000109060

AIF-S-E
000057

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE
DEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO PROTOCOLO
AUTO
JOSIANE SOLER
AIP-P-H
00986/20 2020000241580
TEIXEIRA ME
000007
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROC
NOTIFICA
RAZÃO SOCIAL
VALOR
ESSO
ÇÃO
COMPANHIA
18.072,00 (DEZOITO
00482/
NRM-A-N
BRASILEIRA DE
MIL E SETENTA E
16
000134
DISTRIBUIÇÃO
DOIS REAIS)
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
ADRIANA GUILHERMITI QUINTILIANO
AIF-A-N
01804/17
16978969877
000029
AIF-A-G
MIGUEL AVELINO BAR ME
02080/17
00018
TEREZA GOMES RODRIGUES
AIF-A-F
01820/17
78599059815
0019
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2021.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Extrato de portaria n°005/2020 CGCM de 21 de maio de
2020, publicado em diário oﬁcial em 22 de maio de 2020,
ref. a Sindicância Investigativa nº 005/2020 CGCM/SMTTS:
onde averiguou-se os fatos relatados, no Interno 443/20
SMTTS/GCM, decidiu-se pela INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, que
serão deﬁnidos em portaria de instauração própria, com base
no art. 233, III, combinado com o artigo 263 ambos da Lei
Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°011/2020 CGCM de 20 de junho de
2020, publicado em diário oﬁcial em 28 de junho de 2020,
ref. a Sindicância Investigativa nº 011/2020 CGCM/SMTTS:
onde averiguou-se os fatos relatados, no Interno 594/20
SMTTS/GCM e Interno 585/20 SMTTS/GCM , decidiu-se
pela INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, que serão deﬁnidos em portaria
de instauração própria, com base no art. 233, III, combinado
com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 05 de 28 de
dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/
GCM

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 6701, DE 07 DE MAIO DE 2021.
ENQUADRA a servidora ocupante de cargo efetivo, a que faz jus devido
a Progressão por Merecimento, surtindo seus efeitos a partir de 02 de
maio de 2021, a seguir:
CAROLINE GAGLIARDO DORDAN – Agente Legislativo – Referência CM1B – Padrão Técnico Administrativo 40h, lotada na Diretoria de
Finanças.
VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
VICTOR TEBALDI DE OLIVEIRA e TAMYRES
CLÉIA DE SOUZA, sendo ELE ﬁlho de DIRCEU SALOMÃO
DE OLIVEIRA e de SIMONE TEBALDI DA SILVA OLIVEIRA
e ELA ﬁlha de JESSÉ FERREIRA DE SOUZA e de ANA
CLÉIA DE SOUZA;
2.
CARLOS MASLOWSKI e PAULA REGINA DA
FONSECA, sendo ELE ﬁlho de PEDRO MASLOWSKI e
de MARILENE DE OLIVEIRA MASLOWSKI e ELA ﬁlha de
ARIOVALDO DA FONSECA e de BENEDITA FERNANDES
DE MELLO;
3.
RICARDO AUGUSTO SHIMANA e JULIANA
BATISTA DA CONCEIÇÃO, sendo ELE ﬁlho de MASSAMI
SHIMANA e de MARIA APARECIDA SHIMANA e ELA ﬁlha
de ROSEMEIRE BATISTA DA CONCEIÇÃO; brasileiros,
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 –
Tel: 3202-9090). 07/05/2021.

São José do Rio Preto, sábado
08 de maio de 2021

Jornal

EMPRO

B-7

B-8

São José do Rio Preto, sábado
08 de maio de 2021

Jornal

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 23/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 15/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação ﬁnal de resíduos de
saúde enquadrados nos grupos A, B e E.
Data da realização da Sessão Pública: 25/05/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 06 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial

Prefeitura Municipal de

MIRASSOLÂNDIA

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS
13:00 DO DIA 21 DE MAIO DE 2021 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA
RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO
O PROCESSO LICITATORIO 18/2021 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 16/2021, DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO COMPUTADORES
DESKTOP E NOTEBOOKS A SEREM UTILIZDOS POR
PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO,
www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL.
MIRASSOLANDIA 05 DE MAIO DE 2021.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS
13:00 DO DIA 24 DE MAIO DE 2021 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA
RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO
O PROCESSO LICITATORIO 19/2021 NA MODALIDADE
PREGAO PRESENCIAL 17/2021, DO TIPO MENOR PREÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO A SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM
EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA
APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 06 DE MAIO DE 2021.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE
AS 13:00 DO DIA 25 DE MAIO DE 2021 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA
RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO
O PROCESSO LICITATORIO 20/2021 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 18/2021, DO TIPO MENOR
PREÇO PARA CONTRATAÇAO DE LABORATORIO PARA
REALIZAÇAO DE ANALISES DE AGUA E ESGOTO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE
LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA
FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 07 DE MAIO DE 2021.

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público
aos interessados a REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade do Pregão Presencial nº 042/2021;
Ata de Registro de Preço nº 040/2021 e objeto do Processo nº 065/2021. TIPO: Menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para a Administração Geral e o Departamento
de Educação do município de Guapiaçu/SP. Nada mais. DATA: 07/maio/2021PREGOEIRO: Leandro
Mariano da Silva

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 24/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 16/2021
OBJETO: Aquisição de material de construção e acessórios
em geral para manutenção dos setores.
Data da realização da Sessão Pública: 28/05/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 07 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial

