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Fiscalização aplica R$ 232 mil em 
multas na primeira noite de lockdown

37 PESSOAS NAS RUAS AUTUADAS

Relatório traz 
mais 533 casos 

confirmados 
de Covid-19

Redes de franquias crescem 10% em
 Rio Preto no primeiro trimestre em 2020
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Meio milhão 
de mortes será 

atingido 
até hoje

ASSOCIAÇÃO E CNBB PEDEM FECHAMENTO TOTAL EM RIO PRETO
A Associação Paulista de Saúde Pública, com apoio da Comissão de Justiça e Paz do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), protocolou um pedido de representação ao Procurador Geral de Justiça para que decrete lockdown total em Rio Preto.  Pág.A5

Segundo as informações da 
GCM, no total foram abordados 
147 veículos, para verificar se os 
condutores eram trabalhadores 
de serviços essenciais ou deles 
necessitavam, sendo que 37 
pessoas foram autuadas por 
não comprovarem a essencia-
lidade de estarem nas ruas. A 
multa inicial é de R$6.296, o 
que totalizou na primeira noite 
de toque de recolher um valor 
de R$232.952.           Pág.A4

12 cidades 
vão aderir ao 
lockdown na 

região
O prefeito Edinho Araújo 

reuniu esforços para que o 
maior número de cidades vi-
zinhas aderisse ao lockdown 
noturno. As cidades em que o 
lockdown já estão valendo são 
sete. Em cinco cidades come-
ça a partir de segunda-feira 
(21) e duas não aderiram às 
medidas mais restritivas. 

   Pág.A3

Vacinação da 
gripe já imunizou 

102,9 mil 
rio-pretenses

A Secretaria de Saúde 
divulgou ontem que a Cam-
panha de Vacinação Contra a 
Gripe em Rio Preto, iniciada 
no dia 12 de abril, já imunizou 
102.939 pessoas. A vacina-
ção segue até o próximo dia 
9 de julho.   Pág.A5

Emenda de Itamar 
ajuda comprar 

mamógrafo no HB
O Hospital de Base adquiriu um 

mamógrafo com recurso de emen-
da destinada pelo atual secretário 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Itamar 
Borges, quando ele exercia o 
mandato de deputado.    Pág.A3

Corretores doam 
cestas básicas a 
famílias carentes

Foram ao todo 389 cestas 
básicas arrecadadas na cam-
panha Cesta Solidária, nos 
últimos dois meses. As cestas 
serão doadas para moradores 
carentes da Estância Alvorada, 
nesta semana.          Pág.A2

LACTANTES 
Ao todo 84 

lactantes já fo-
ram imunizadas 

em Rio Preto 
no sistema de 

doses remanes-
centes adotado 
pela Secretaria 

de Saúde. 
Pág.A5

Blitzes nas principais avenidas de Rio Preto durante a primeira noite de lockdown autuaram 37 pessoas
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Deus, a seara e o 
trabalhador

“O Senhor dará chuvas às 
sementes com que proverdes 
o solo e o pão que produzir a 
terra será nutritivo e saboroso. 
Naquele dia teu gado pastará 
em vastas pastagens.”

(Isaías, 30:23)

A vida na Pátria da Verda-
de (o Mundo Espiritual) não 
é uma abstração, mas, sim, 
realidade avassaladora, como 
o tempo provará. De suas fron-
teiras, desce ao ser humano 
incomensurável mensagem de 
Esperança, posto que à dor, 
companheira contumaz da existência terrestre, sobrevirá a 
luz da Eternidade, de acordo com o que houvermos semeado 
na Terra. A colheita lá depende de nosso cultivo aqui. Nada 
mais justo. Portanto, usemos bem a seara que Deus nos ofe-
rece no plano das formas, de maneira que, nesse solo fértil, 
plantemos a semente da transformação de nós mesmos, que 
resultará no amadurecimento das coletividades.

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

ARTIGO Operação
A Polícia Federal está cumprindo três 

mandados de busca e apreensão contra 
suspeitos de corrupção e lavagem de 
dinheiro na antiga Diretoria de Abasteci-
mento da Petrobras. Os novos mandados 
expedidos pela Justiça buscam colher pro-
vas sobre corrupção, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa.

Emplacamento
O Detran pretende em breve 

digitalizar o processo de transfe-
rência de veículos usados entre 
pessoas físicas. O Primeiro Em-
placamento Inteligente (PEI) de 
veículos novos já foi lançado no dia 
18 e pode ser feito diretamente na 
concessionária.

Rio de Janeiro 
O Rio de Janeiro completa, esta 

semana, 50% das pessoas com 
18 anos ou mais já vacinadas. 
O município é uma das primeiras 
capitais a encerrar a vacinação da 
população com 50 anos ou mais, o 
que acontecerá no próximo sábado 
(19).

NOTAS

ATÉ FINAL DO ANO

Reembolso de passagens 
aéreas é prorrogado 

Entrou em vigor nesta sex-
ta-feira (18) a Lei 14.174/21, 
que prorroga até o final de 
2021 as regras de reembolso 
e remarcação de passagens 
aéreas para os voos cance-
lados durante a pandemia de 
Covid-19.

A lei prevê o direito ao 
reembolso, ao crédito, à rea-
comodação ou à remarcação 
do voo, independentemente do 
meio de pagamento utilizado 
para a compra da passagem 
(dinheiro, crédito, pontos ou 
milhas). Esse direito deverá ser 
negociado entre o consumidor 
e o transportador.

O reembolso será feito em 
12 meses sem penalidades, a 
contar da data do voo cancela-
do. O valor será corrigido pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) e, quan-
do for o caso, a companhia 
continua com a obrigação de 
prestar assistência material, 
como lanches, telefonemas e 
pernoite.

Fica prorrogado ainda o 
reembolso, com eventuais pe-
nalidades do contrato de voo, 
se o consumidor desistir de 
embarcar até 31 de dezembro, 
podendo optar por receber 
crédito sem penalidades a ser 
utilizado em 18 meses de seu 
recebimento.

A nova lei decorre da Me-
dida Provisória (MP) 1024/20, 
que foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados em maio com 
base em parecer do deputado 
Delegado Pablo (PSL-AM).

Esta é a segunda lei com 
regras para reembolso de 
passagens de voos cancelados 
durante a pandemia. A primeira 
foi a Lei 14.034/20, que ga-
rantiu medidas semelhantes 
no ano de 2020.

Veto - O presidente Jair 
Bolsonaro vetou o artigo in-
cluído na medida provisória 
pelo relator que autorizava 
os concessionários privados 
de aeroportos a antecipar, 
com desconto, o pagamen-
to das contribuições fixas. A 
contribuição é um valor que o 
concessionário paga mensal-
mente à União por arrematar 
o aeroporto em licitação.

Bolsonaro alegou que a 
antecipação de pagamento 
reduziria as receitas da União 
nos exercícios seguintes. Além 
disso, o texto aprovado pelo 
Congresso Nacional não de-
monstrou esse impacto sobre 
as receitas federais, como 
prevê a legislação fiscal.

O veto presidencial será 
agora analisado pelo Congres-
so, em sessão a ser marcada. 
(Fonte: Agência Câmara de 
Notícias)
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Rio Preto registra aumento nas 
redes de franquias em 2020

A crise econômica ocasio-
nada pela pandemia trouxe 
incertezas para os empreen-
dedores sobre onde investir. 
Uma das opções é o setor de 
franquias. Segundo o último 
levantamento da Associação 
Brasileira Franchising (ABF), 
Rio Preto registrou um cres-
cimento de 10% em redes no 
primeiro trimestre de 2020, 
em comparação com o mesmo 
período de 2019, totalizando 
340 redes. Já as unidades 
cresceram em 16%, chegando 
a 773.

A bióloga Marjorie da Silva, 
35 anos, resolveu investir em 
uma franquia em outubro do 
ano passado. Ela apostou 
no Monitorias, uma rede que 
oferece reforço escolar e au-
las particulares por meio de 
plataformas online. Segundo 
Marjorie, ela investiu menos 
de R$ 5 mil para abrir e tocar 
o empreendimento.

“Eu não tinha nenhuma ex-
periência com negócio, então 
achei que comprar o modelo 
de negócio pronto seria uma 
boa opção. Além disso, já havia 
trabalhado na empresa como 
professora quando ainda não 
era uma franquia”, comentou.

A bióloga fechou para o ano 

letivo de 2021 960 aulas, o 
que possibilitou alcançar um 
faturamento de R$ 30 mil. “É 
um período de incertezas onde 
as pessoas estão bastante 
cautelosas com gastos, o que 
dificulta um pouco as nego-
ciações, ao mesmo tempo o 
reforço online tem ajudado 
bastante nas dificuldades de 
aprendizado geradas durante 
a pandemia”, comentou.

Ainda segundo o levanta-
mento da ABF, o segmento de 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ALTA DE 10%

Divulgação

alimentação é o principal em 
Rio Preto, respondendo por 
28% das franquias. O menor é 
o segmento de entretenimento 
e lazer com 0,5%, que tam-
bém foi o que sofreu a maior 
redução, caindo em 33,3% no 
início de 2020. O setor de ser-
viços foi o que mais cresceu, 
aumentando em 136,8%.

“As franquias são uma 
oportunidade para as pesso-
as que perderam o emprego 
durante a pandemia e ficaram 

a deriva no mercado. Existem 
franquias que contam com o 
um investimento inicial de R$ 
1 mil a R$ 90 mil. O impor-
tante é que a pessoa analise o 
setor em que ela quer investir, 
a rentabilidade e goste daque-
le segmento. Neste período, 
as plataformas de delivery e 
de vendas online tem sido 
as mais rentáveis”, comen-
tou Ricardo Branco, diretor 
executivo da NX Franquias e 
especialista em franchising.

Bióloga Marjorie da 
Silva, 35 anos

ESTÂNCIA ALVORADA Corretores se mobilizam 
e doam 389 cestas 
básicas a carentes

O Sindicato dos Corretores 
de Seguro de Rio Preto (Sincor), 
ao lado do Sindicato das Em-
presas de Seguro (SindSeg,) ar-
recadou 389 cestas básicas na 
campanha Cesta Solidária, nos 
últimos dois meses. As cestas 
serão doadas para moradores 
carentes da Estância Alvorada, 
nesta semana.

A iniciativa do Sincor já aju-
dou outras famílias pelo Estado 
de São Paulo e agora chegou 
em Rio Preto. A Associação 
do Bairro Estância Alvorada é 
quem vai destinar as cestas 
básicas para os moradores.

“São mais de 60 famílias 
que são assistidas pela Asso-
ciação, que precisam muito. 

Nossa campanha funciona as-
sim, o corretor, ou cliente, que 
fizer a doação para o Sincor, na 
hora da doação, nossos Sindi-
catos dão outra. Então, nós, 
corretores, clientes, amigos, 
conseguimos 173 cestas e o 
Sincor e o SindSeg dobraram 
esse número e ainda nos bo-
nificaram com mais algumas.  
Nesse momento de pandemia 
essa colaboração é algo muito 
importante. É comida na mesa 
de quem precisa”, afirmou o 
presidente do Sincor Rio Preto, 
Antônio Roberto Mantovan.

A campanha Cesta Soli-
dária faz parte do programa 
“Corretor de Seguros Agente do 
Bem-Estar Social” e já benefi-
ciou mais de seis mil famílias 
do Estado de São Paulo.
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Corretores se mobilizam e doam 389 cestas básicas a 
carentes
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PRÊMIO
Quina de São João pagará R$ 190 milhões

Dia 26 de junho será reali-
zado o sorteio da Quina de São 
João, que este ano pagará um 
prêmio estimado em R$ 190 
milhões. As apostas para o 
concurso especial começaram 
na última terça-feira (15).

O concurso especial 5.590 
não acumula e teve acréscimo 
no valor da premiação após 
o sorteio anterior não ter re-
gistrado ganhadores na faixa 
principal.

Se não houver ganhadores 

na faixa principal, com acerto 
de 5 números, o prêmio será 
dividido entre os acertadores 
da 2ª faixa (4 números) e assim 
por diante.

O sorteio será realizado em 
26 de junho, no espaço Loterias 
Caixa, localizado no Terminal 
Rodoviário do Tietê, em São 
Paulo, às 20h.

Para jogar, é preciso marcar 
de 5 a 15 números dentre os 
80 disponíveis. A aposta mínima 
com cinco números custa R$ 2.

O apostador pode deixar para 
o sistema escolher os números, 

por meio da Surpresinha. Ga-
nham prêmios os acertadores 
de 2, 3, 4 ou 5 números.

As apostas podem ser feitas 
nos volantes específicos ou nos 
de concursos regulares em qual-
quer lotérica do país, no aplica-
tivo Loterias Caixa e no portal.

Segundo a Caixa, caso ape-
nas um ganhador leve o prêmio 
da Quina de São João e aplique 
todo o valor na poupança, re-
ceberá, no primeiro mês, cerca 
de R$ 383 mil em rendimentos. 

(Fonte: Agencia Brasil)
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Sete prefeitos 
aderem, cinco só na 
segunda e dois não

Muito se fala que o lock-
down feito só em Rio Preto 
não surtirá o efeito desejado, 
já que os moradores migrariam 
para as cidades vizinhas. Por 
isso, o Prefeito Edinho Araújo 
reuniu todos os esforços para 
que o maior número de cidades 
vizinhas aderisse ao lockdown 
noturno.

As cidades em que o lo-
ckdown noturno e o toque de 
recolher já estão valendo são 
sete. Em cinco cidades será a 
partir de segunda-feira (21) e 
duas não aderiram às medidas 
mais restritivas. Confira a lista 
abaixo:

Nova Granada - To-
que de recolher a partir das 
21h até às 6h do dia seguinte, 
inclusive aos finais de semana. 
A venda de bebida alcoólica na 
cidade não está proibida, no 
entanto, devido ao toque de 
recolher, a partir das 21h não 
poderá ter ninguém na rua.

Os restaurantes e lancho-
netes poderão funcionar tam-
bém até às 21h e depois disso 
em sistema de delivery ou drive 
thru até a meia-noite, todos 
os dias. Mercearias e simila-
res poderão abrir de segunda 
a sábado até às 21h e aos 
domingos até às 14h com o 
limite máximo de 10 clientes 
simultâneos em cada estabe-
lecimento.

Cedral - Fechamento 
de todos os setores às 19h. 
A única exceção é o setor da 
saúde. O comércio de bebidas 
na cidade ficou proibido após 
as 19h e aos sábados e do-
mingos proibição da venda de 
bebida alcoólica o dia todo. 
A proibição da circulação de 
pessoas ficou determinada das 
20h às 5h.

Além disso, o decreto ainda 
especifica que haverá multas 
em CPF, com valor mínimo de 
R$300,00 para quem descum-
prir as regras. As multas em 
estabelecimentos continuam 
em vigência também.

Bálsamo - Determinou 
o lockdown a partir das 18h. 
Nas academias o Prefeito colo-
cou limite de 20 pessoas, nos 
salões de beleza um cliente 
por vez.

A capacidade máxima dos 
estabelecimentos se mantém 

em 40% e a venda de bebi-
da alcoólica está proibida de 
segunda a sexta após as 18h 
e aos sábados e domingos o 
dia todo.

Bady Bassit - O ho-
rário para fechamento ficou às 
19h, sendo proibida também 
a venda de bebidas alcoólicas 
após esse horário e o dia todo 
aos finais de semana. A capa-
cidade máxima permitida dos 
estabelecimentos continua 40% 
do limite permitido.

Ipiguá -  As atividades 
presenciais são permitidas das 
6h às 20h, após esse horário 
inicia o toque de recolher. O de-
livery poderá funcionar 24h, no 
entanto, após o início do toque 
de recolher está proibida venda 
de bebidas alcoólicas, inclusive 
aos sábados e domingos o dia 
todo.

Tanabi -  Todos os esta-
belecimentos poderão funcionar 
até às 19h de segunda a sába-
do, com exceção das farmácias 
que, se estiverem em esquema 
de plantão, poderão funcionar 
24h.  Aos domingos o horário 
de funcionamento é até às 
14h. Restaurantes e similares, 
durante o período em que é 
permitido funcionar, deverão 
atender com a capacidade 
máxima de 40% e somente 
clientes sentados.

Catanduva - Lockdown 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Emenda de Itamar chega e hospital investe em mamógrafo

O Hospital de Base 
de Rio Preto adquiriu um 
mamógrafo de última gera-
ção com recurso de emen-
da destinada pelo atual 
secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo, Itamar 
Borges, quando ele ainda 
estava no exercício do 
mandato de deputado na 
Alesp.

Nesta quinta-feira (17) o 
complexo Funfarme, man-
tenedora do hospital e 
da Famerp (Faculdade de 
Medicina de São José do 
Rio Preto) usou as redes 
sociais da instituição para 
divulgar a aquisição do 
aparelho e agradecer pu-
blicamente à iniciativa de 
Itamar.

O secretário já benefi-
ciou a instituição em outras 
oportunidades como depu-

tado, o que lhe rendeu, em 
2018, o selo “Parceiro do 
Bem”, certificado conce-
dido pelo HB àqueles que 

des, o mamógrafo possibili-
tará a ampliação do número 
de exames realizados por 
ano, “com ampliação de 
acesso de pacientes SUS ao 
nosso tratamento digno, hu-
manizado e de excelência”.

Itamar, que tem na saú-
de uma de suas bandeiras 
– prioridade que o levou 
à presidência da Frente 
Parlamentar de Apoio às 
Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos – agradeceu a 
homenagem.

“Fico muito feliz em aju-
dar e receber o reconhe-
cimento público da insti-
tuição. De poder ajudar 
mulheres que dependem do 
sistema público de saúde. 
Tenho certeza que o apare-
lho, somado à eficiência dos 
profissionais do setor, será 
um importante instrumento 
para ajudar a tratar e a sal-
var milhares de vidas”, disse 
o secretário.

Da REDAÇÃO 

apoiam e contribuem com 
a instituição.

De acordo com o texto 
publicado pelo HB nas re-
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PARLAMENTAR

LOCKDOWN REGIONAL

Emenda de Itamar chega e hospital investe em mamógrafo

total. A cidade passa por um 
período crítico e determinou 
que só pode circular na rua 
para finalidade de aquisição de 
medicamentos, obtenção de 
atendimento ou socorro mé-
dico para pessoas ou animais, 
embarque e desembarque e 
atendimento de urgência. Os 
estabelecimentos que têm 
permissão de funcionar são: 
atividade de segurança privada, 
delivery, prestação e serviço de 
transporte privado, supermerca-
dos, restaurantes, bares, cafés 
e similares.

O transporte público está 
suspenso e a venda de bebida 
alcoólica está proibida. Quem 
descumprir o decreto está pas-
sível de multa no valor mínimo 
de R$5.294,38.

Segunda-feira  - Mi-
rassol, Neves Paulista, Jaci e 
Mirassolândia começam lock-
down a partir de segunda-feira. 
Entre as medidas está o fecha-
mento do comércio, forneci-
mento e proibição do consumo 
de bebidas alcoólicas após as 
20h, podendo reabrir às 7h. 
Será proibida a circulação de 
pessoas após as 21h podendo 
retornar às 5h, inclusive em 
condomínios, clubes e áreas 
residenciais, exceto para traba-
lhadores e pessoas em busca 
de atendimento médico.

O Decreto também proíbe o 
funcionamento de supermerca-
dos e similares, bares, restau-
rantes e comércio do gênero 

alimentício após as 20h, poden-
do reabrir às 7h. Estes estabe-
lecimentos poderão funcionar 
na modalidade delivery, além 
do horário previsto, devendo as 
portas de tais estabelecimentos 
permanecerem fechadas sob 
a pena de responsabilização 
legal.

É proibida a realização de 
festas, reuniões e eventos em 
locais públicos ou particulares 
com qualquer finalidade. Os 
descumprimentos das normas 
previstas no Decreto sujeitará 
os infratores a aplicação de 
sanções previstas nas normas 
posturais, sanitárias e demais 
normas municipais em vigor.

Guapiaçu também inicia 
lockdown noturno a partir das 
18, permitido delivery. A venda 
de bebida alcoólica está proibi-
da após as 18h e aos finais de 
semana o fia todo.

Poderão funcionar 24h as 
farmácias, já estabelecimentos 
de veterinária apenas em situa-
ção de emergência. O comércio 
presencial poderá funcionar 
normalmente das 6h às 18h, 
seguindo as regras sanitárias. 
O descumprimento das regras 
acarretará em multa.

Estão fora - Monte 
Aprazível e Potirendaba não 
aderiram ao lockdown e seguem 
com a fase de transição do 
Plano SP. 

(Colaboração Maria Paula 
ANDRADE)
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Meio milhão 
O número absurdo de meio milhão de brasileiros mortos por 

covid-19 deve ser atingido até hoje. A solução para acabar com 
a mortandade é a vacina, que ainda chega a conta-gotas no 
braço da população. Os infectologistas Ricardo Ariel Zimerman 
e Francisco Cardoso Alves, a convite de senadores governistas, 
defenderam o tratamento preventivo durante depoimentos ontem 
à CPI da Covid. Cientistas renomados, entretanto, são taxativos 
de que a cloroquina não tem eficácia para tratar a doença. A 
discórdia foi tanta que alguns senadores que se posicionam 
contra a cloroquina se retirou da sessão. “Chega, precisamos 
dar um basta nisso tudo”, disse o relator Renan Calheiros (MDB-
-AL), que se recusou a fazer perguntas aos médicos. Enquanto 
o imunizante não chegue para todos, aqui na terra de São José 
o vírus já ceifou 2.355 vidas. O lockdown noturno decretado 
pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) é o ‘remédio’ natural e eficaz 
para frear o avanço do vírus. Consciência, é a única coisa que 
se espera de cada um. 

Quota feminina 
O presidente do PP, vere-

ador Paulo Pauléra, diz que 
está fazendo tratativas para 
viabilizar nomes para formar 
chapa com intuito de disputar 
cadeiras para deputado fede-
ral e estadual nas eleições, 
em 2022. Pauléra informou 
que a maior dificuldade é 
encontrar mulheres, com po-
tencial de votos, para preen-
cher a quota feminina como 
exige a legislação eleitoral. “A 
maior dificuldade está sendo 
a quota feminina”, revelou. 

Projeto inadequado 
O secretário de saneamento básico, Pedro Braga Borges 

(foto), do Ministério de Desenvolvimento Regional, informou que 
cerca de 150 obras paralisadas vinculadas a saneamento estão 
sendo retomadas no País. As obras representam cerca de R$ 
4 bilhões em investimentos. Borges, em audiência na Câmara 
Federal, ressaltou que a principal causa das obras paradas está 
em projetos mal feitos. “O dinheiro não é o problema. Muita gente 
pensa: ‘ah, a obra está parada porque não tem orçamento’. Não, 
não é.” O secretário de saneamento ressalta que 71% das obras 
previstas no Orçamento Geral da União estão paralisadas por 
problemas de projeto. O especialista da Confederação Nacional 
da Indústria, Matheus Braga de Castro, diz que o excesso de 
burocracia, má gestão da própria execução também prejudicam 
o andamento dos empreendimentos.

Ardendo
A Prefeitura informou que 

o Mercadão Municipal não vai 
abrir amanhã porque haverá 
interrupção de energia, das 
11h30 às 16h30, para repa-
ros na rede elétrica na área 
central da cidade. Mesmo nes-
te período de pandemia, polí-
ticos e asseclas comparecem 
aos domingos no Mercadão 
para saborear um pastel e jo-
gar conversa fora sobre o que 
acontece nos bastidores do 
poder. Muitos políticos devem 
ficar com as orelhas ardendo.

Pretensão 
Paulo Pauléra disse que 

recebeu convite do presidente 
estadual do partido, deputado 
Guilherme Mussi, para dispu-
tar uma cadeira na Assem-
bleia. “Ainda não tenho essa 
pretensão”, revelou, porém, 
não descartou essa possibili-
dade. Informou ainda que tem 
postulantes que estão sendo 
cotados para concorrer no 
processo eleitoral, mas não 
declinou nomes. “A gente não 
pode divulgar, porque outros 
partidos vão em cima”, frisou. 

Vice do petista 
O governador do Mara-

nhão, Flávio Dino, vai sair do 
PCdoB para se filiar ao PSB, 
que abriga o ex-prefeito Valdo-
miro Lopes. O deputado Mar-
celo Fleixo (PSOL-RJ) também 
anunciou que vai para o PSB. 
Dino, liderança no Nordeste, 
diz que o intuito é formar uma 
frente ampla de esquerda 
para apoiar Lula da Silva (PT) 
na briga pela Presidência da 
República, como informou o 
Estadão. Dino está cotado 
para ser vice do petista. 

Faca nos dentes
O segundo tesoureiro do 

Patriota, Ulisses Ramalho, 
disse que vai participar pre-
sencialmente da convenção do 
partido no dia 24 de junho, em 
Brasília, para defender o afas-
tamento do presidente nacio-
nal da sigla, Adilson Barroso. 
Ramalho, ligado ao grupo do 
vice-presidente Ovasco Resen-
de, está com a faca nos dentes 
para desbancar o presidente 
que tentou recentemente dar 
um ‘golpe’ estratosférico para 
dominar o partido.

Cara do povo
O processo eleitoral está 

se aproximando e os deputa-
dos, em busca da reeleição, 
começam a se aproximar o 
eleitorado. O deputado Igor 
Timo (Pode-MG), por exemplo, 
defende o fim do foro privile-
giado e prisão em segunda 
instância. “Político que não 
apoia o fim do foro privilegiado 
e prisão em segunda instân-
cia está protegendo algum 
corrupto ou a si próprio”, es-
creveu na sua página na rede 
social. É a cara do povo!
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Primeira noite de lockdown tem R$ 232 mil 
em multas aplicadas a 37 pessoas na rua
Na noite desta quinta-feira 

(17) foi iniciado o lockdown 
noturno em Rio Preto e em 
vários pontos da cidade, prin-
cipalmente avenidas, foram 
realizadas blitzes da Guarda Ci-
vil Municipal e da Fiscalização 
de Postura, contando também 
com o apoio da Polícia Civil e 
a Polícia Militar.

O toque de recolher se 
iniciou às 19h com o bloqueio 
das avenidas principais, por 
exemplo, Avenida Bady Bassit, 
Philadelpho, Mirassolândia, 
entre outras.

Segundo as informações da 
GCM no total foram abordados 
147 veículos, para verificar se 
os condutores eram trabalha-
dores de serviços essenciais 
ou deles necessitavam.

Dentre as pessoas aborda-

das 37 foram autuadas por não 
comprovarem a essencialidade 
de estarem nas ruas. Em live na 
quarta-feira (16) Miriam Wowk, 
gerente da Vigilância Sanitária, 
informou que a multa inicial 
para pessoas que desobede-
cerem ao decreto de lockdown 
é de R$6.296, o que totalizou 
para a primeira noite de toque 
de recolher R$232.952 de 
multas.

Também foram feitas fisca-
lizações para entregadores de 
delivery, certificando de que 
não transportavam bebidas 
alcoólicas. De acordo com a 
GCM nenhuma bebida foi en-
contrada.

O diretor da GCM, Vitor Cor-
nachioni, reforça que as fiscali-
zações serão intensas durante 
o final de semana, o intuito é 
impedir que festas clandestinas 
aconteçam durante a pandemia 
e o período do decreto.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

BLITZES

Primeira noite de lockdown tem R$ 232 mil em multas aplicadas a 37 pessoas na rua

“Nós já mapeamos os locais 
com maior incidência desses 
eventos, além dos organizado-
res, os frequentadores serão 
autuados, além do DJ ou canto-
res, que também terão o equi-
pamento de som apreendido.”

O diretor ainda acrescen-
tou que a área comercial e as 
pessoas em geral não podem 
transportar bebidas alcoólicas 
nesse final de semana. Além 
da autuação a bebida será 
apreendida.

Durante o lockdown noturno 
esta proibida à circulação de 
pessoas das 19h às 5h, assim 
como também esta proibida à 
realização de festas e even-
tos, como também a venda 
de bebidas alcoólicas após as 
18h durante a semana e 24h 
durante o final de semana. 

(Colaborou – Bruna
MARQUES)

RIO PRETO 150 METROS

Um homem de 59 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes na madruga da última quin-
ta-feira (17) para informar que 
seu estabelecimento comer-
cial, localizado na Vicinal João 
Parise, teve sua fiação e outros 
itens de energia furtados.

Segundo as informações 
fornecidas, foram furtados do 
estabelecimento toda a fiação 
que equivale aproximadamente 
a 150 metros, um medidor in-
dustrial de energia elétrica e os 
disjuntores de chave geral. O 
proprietário ainda acrescentou 
que o criminoso cortou a fiação 
das câmeras de segurança.

Pelo fato de o local não 
estar preservado a polícia não 
acionou a pericia para a busca 
de provas. O caso foi registrado 
como furto e encaminhado 
para o 3º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Ladrão furta 
toda fiação e 
relógio de luz 
de empresa

Da REDAÇÃO 

PM atende 3 casos de violência 
doméstica em menos de 6 horas

Na noite da quinta-feira 
(17) e madrugada desta sex-
ta-feira (18) policiais militares 
foram acionados para atender 
ocorrências de violência do-
méstica e lesões corporais. 
Foram três casos envolvendo 
discussão de casal.

A primeira ocorrência acon-
teceu às 18h40 da quinta-feira 
quando uma equipe da PM foi 
acionada para verificar uma 
discussão de casal no bair-
ro Jardim Solidariedade. Ao 
chegarem no local os policiais 
foram recebidos pela vítima, 
uma mulher de 24 anos, que 
estava na casa de sua vizinha.

Em seu depoimento a mu-
lher disse que durante uma dis-
cussão com seu companheiro, 
de 25 anos, puxou seu cabelo 
com força. Os dois envolvidos 
foram levados para a Central 
de Flagrantes onde o agres-

sor, em sua defesa, disse que 
sua companheira não gostou 
quando ele perguntou aonde 
ela ia toda maquiada e por fim 
assumiu que realmente puxou 
o cabelo da vítima.

A mulher disse não estar 
ferida, e por isso não foi ne-
cessário o exame de corpo e 
delito. Ela foi orientada sobre 
suas possibilidades penais caso 
queira registrar uma medida 
protetiva contra o agressor.

Já no bairro Residencial 
Garcia às 22h10, uma nova 
equipe da PM foi acionada 
para atender uma ocorrência 
de briga de casal. No local os 
policiais foram recebidos pela 
envolvida de 35 anos, que infor-
mou que se desentendeu com 
o companheiro, de 41 anos, 
por motivos fúteis e em seguida 
ele a agrediu com um tapa em 
seu rosto..

Pelo fato de ter sido agredi-
da a mulher revidou atirando um 
sapato no homem o que acabou 

em uma briga corporal entre os 
dois. O envolvido em sua versão 
disse que sua companheira o 
golpeou com um sapato e com 
arranhões, sendo que ele ape-
nas se defendeu das agressões.

Para a polícia a mulher disse 
não querer representar crimi-
nalmente contra o seu compa-
nheiro.

A última ocorrência deu-se 
à 00h19 desta sexta-feira no 
bairro Jardim Paulista, onde 
policias compareceram e foram 
informados pela mulher envolvi-
da, de 26 anos, que realmente 
ela e seu companheiro tiveram 
uma discussão onde eles se 
empurraram e xingaram, mas 
que não houve agressão.

Ela ainda acrescentou que 
não solicitou a presença da 
PM, mesmo assim foi orientada 
sobre suas possibilidades pe-
nais e, caso necessite, sobre a 
medida protetiva. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Divulgação

PM atende 3 casos de violência doméstica em menos de 
6 horas

FLAGRANTE

Dupla é presa carregando 
roda de caminhão 

furtada de empresa

Um homem de 42 anos e 
outro de 43 anos foram presos 
pela Polícia Civil após furtarem 
uma roda sem pneu que estava 
guardada no corredor lateral 
de uma empresa de sistema 
hidráulico. O caso ocorreu 
na última quinta-feira (16) 
às 23h20, no bairro Jardim 
Mugnaini, enquanto os policias 
estavam retornando da carce-
ragem da DEIC para a Central 
de Flagrantes.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policias civis observaram 
dois homens em atitude sus-
peita conduzindo um carrinho 
de supermercado que arma-
zenava um volume oculto por 
um coberto. Assim os policias 
optaram pela abordagem.

No carrinho foi encontrada 
uma roda de caminhão sem 
pneu. Questionado sobre a 

origem do objeto os dois envol-
vidos afirmaram ter encontrado 
em frente a um estabelecimen-
to comercial.

Ao se dirigiram até o estabe-
lecimento os policiais notaram 
que se tratava de uma em-
presa de sistemas hidráulicos 
e entraram em contato com 
o representante da loja, que 
informou que a roda era de um 
cliente e que estava guardada 
no corredor lateral da empresa 
junto com uma segunda roda.

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes onde voltaram a afirmar 
que encontraram o pneu na 
rua e decidiram levar embora 
para no dia seguinte vender 
em algum ferro velho. Após os 
depoimentos eles foram presos 
em flagrante. O caso foi regis-
trado como furto qualificado e 
será investigado a partir de um 
inquérito policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Dupla é presa carregan-
do roda de caminhão 
furtada de empresa

ONLINE

Internautas procuram polícia e 
alertam para golpe de estrangeira

Duas pessoas procuraram 
polícia na manhã desta sexta-
-feira (18) para informar sobre 
uma tentativa de golpe que 
esta sendo aplicado na Face-
book através do perfil de uma 
asiática da Indonésia de 46 
anos. Segundo as informações, 
a mulher diz estar com um 
câncer terminal e que gostaria 
de transferir 2 milhões de libras 
para a pessoa poder ajudar 
outros necessitados.

Deise Lopes foi a primeira  
a receber as mensagens no 
dia 3 de junho onde a mulher 
contava a sua história de vida 
informando que seu marido 
nasceu em Porto Alegre e era 
um filantropo no Reino Unido, 
que antes de morrer recebeu 
4,7 milhões de libras do go-
verno britânico.

No decorrer das mensagens 
a mulher explica sua atual situ-
ação de saúde e que gostaria 
de transferir 2 milhões de libras 
para que Deise ajudasse as 
pessoas pobres e as viúvas do 
Brasil. Segundo o conversor do 
Google o valor em reais totaliza 
R$ 13.921.562,06

“Eu fui dando corda, estava 
claro que era um golpe, mas 
eu queria ver aonde isso ia 
dar. Percebi que ela procura 
pessoas que trabalham com 

caridade, a intenção dela é 
tocar no emocional de quem 
esta lendo”, comentou a vítima.

A golpista ainda pediu que 
a vítima enviasse seus da-
dos pessoais, conta bancária, 
endereço e seu número do 
WhatsApp, sempre informando 
que ninguém poderia saber 
sobre a transferência até ela 
ser efetuada. Para comprovar a 
sua existência algumas fotos da 
golpista foram enviadas.

Para o jornal DHoje, Deise 
comentou que apenas informou 
seu número de telefone e que a 
partir disto ela passou a receber 
mensagens no WhatsApp no dia 
13 de junho, onde a mulher lhe 
enviou fotos de uma caixa sen-
do encaminhada para agência 
mesmo com a vítima dizendo 
que não teria como retirar a 
encomenda. Ao final ela diz 

que o pacote foi recebido por 
um diplomata.

No mesmo período a golpis-
ta também enviou as mesmas 
mensagens para uma segunda 
pessoa, João Novaes.

Na tarde da última quinta-
-feira (17) João procurou a DEIC 
para registrar um boletim de 
ocorrência e foi informado que 
deveria comparecer a Central de 
Flagrantes para realizar o regis-
tro, sendo que no mesmo dia 
ele foi informado pelo marido 
de Deise, que é seu conhecido, 
que ele era a segunda vítima 
da tenativa de golpe e que as 
mensagens e as fotos enviadas 
para sua esposa eram idênticas.

Na delegacia, as vítimas não 
conseguiram efetuar o boletim 
de ocorrência porque o golpe 
não foi concretizado. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
Arquivo DHOJE

Maria Pereira Fantoni, natural de Cedral/
SP, faleceu aos 78 anos de idade. Era viúva 
do sr. Antonio Fantoni e deixou seus fi lhos 
José Roberto, Lucineide, Claudio Donizete. 
Foi sepultada no dia 18/06/2021 ás 10 ho-
ras, saindo seu féretro do velório direto para 
o cemitério Municipal de Fernandópolis.

Arderzir Passarini Sposito, natural de 
Mendonça/SP, faleceu aos 79 anos de idade. 
Era viúva do s. Waldecy Sposito e deixou 
seu filho Waldecy Antonio Sposito. Foi 
sepultada no dia 18/06/2021 ás 14 horas, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS
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Porque o inverno é 
tão prejudicial para 

o idoso? 

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Saúde do idoso é muito afetada pelas condições climáticas 
do inverno em todo o país.

A saúde pode ser seriamente comprometida nos perío-
dos de inverno devido a maior probabilidade de desenvolver 
doenças virais ou de piorar as enfermidades respiratórias já 
diagnosticadas.

Sendo assim, cabe aos cuidadores e a família atenção 
redobrada nesse período, principalmente sobre o surgimento 
de alguns sintomas que podem surgir devido ao frio: 

1. Tosse seca, 
 2.  Falta  de ar, 
3.  Dor no corpo, 
4. Febre alta, 
5. Perda de apetite 

Devido à baixa imunidade inerente ao envelhecimento e 
pelas condições crônicas já instaladas (hipertensão, diabe-
tes, colesterol elevado etc.), os idosos são mais propensos 
a desenvolver as doenças dessa época, como as gripes e 
doenças respiratórias.

A gripe, doença viral de maior repercussão no país, é res-
ponsável pela morte de muitos idosos , especialmente aqueles 
que estão em condições ambientais mais vulneráveis (falta 
de saneamento básico, sem acompanhamento de familiares, 
com limitações financeiras para compra de alimentos nutri-
tivos etc e até mesmo sem vacina da gripe ). 

Além disso, outras doenças respiratórias como asma 
e bronquite costumam gerar crises de falta de ar nesses 
períodos, sendo recomendável a nebulização em ambiente 
hospitalar ou homecare, é aconselhável manter uma dieta 
saudável e energética, verificar constantemente a tempera-
tura corporal do idoso, observar se ele está com roupas bem 
“quentinhas” e se o quarto está bem vedado contra os fortes 
ventos e a baixa temperatura. 

Os principais fatores a serem observados são: 

1. Temperaria corporal precisa estar acima de 36,5 graus 
2. Use cremes ou hidratantes
3. Na hora que o idoso for tomar banho, o ideal é sempre 

se lembrar de fechar as janelas. Bloquear a circulação de 
vento frio ajuda a manter a temperatura do corpo. .Além dis-
so, a ducha deve ser rápida e em temperatura amena, para 
não desidratar a pele.

4. Opte por roupas mais quentes como agasalhos de 
tecidos que bloqueiem o vento. 

5. Temperatura da pele não pode estar gelada.
6. Hidratação frequente de pelo ao menos 2 litros de 

água diários. 
7. Nebulização diária 
8. Higiene - principalmente se usar fralda geriátrica, não 

deixar úmida.
9. Escolher alimentos quentes e palatáveis, de maneira 

que agrade idoso.
10. Faça uma mesa bonita e acompanhe o idoso na hora 

das refeições.
11. Banho de sol, mesmo no inverno, faz muito bem de 

20 a 30 minutos por dia.
12. Aprender coisas novas é ginástica para o cérebro e 

isso é especialmente importante para os idosos, no invernos 
isso deve prevalecer. 

13. O idoso pode e deve ser estimulado a praticar ativi-
dades físicas, respeitando as suas condições no momento, 
bem agasalhado.

14. existem jogos que estimulam atividades cerebrais, 
como aqueles ligados à resolução de problemas de lógica e 
jogos de memória.

15. O uso de chás quentes ao logo do dia deve ser cons-
tante durante o inverno. 

16. Traga alegria ao idoso todos os dias de alguma maneira 
seja inverno ou seja verão !O idoso gosta e precisa se sentir 
honrado e retribuído por toda vida que ele dedicou a alguém 
ou a algo. Faça com que ele se sinta útil e valorizado. 

17. Circulo afetivo - Por fim, estimular o contato com a 
família e amigos. Além da prática de uma atividade artística 
ou hobby para passar o tempo. Estas ações oferecem bons 
resultado e incentivam os idosos a cuidarem de si mesmos 
e buscarem uma vida plena e feliz.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, es-
pecialista 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

Divulgação

Associação e CNBB pedem 
lockdown total em Rio Preto
A Associação Paulista de 

Saúde Pública, com apoio da 
Comissão de Justiça e Paz do 
Regional Sul 1 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), protocolou um pedido 
de representação ao Procurador 
Geral de Justiça de São Paulo 
para que decrete lockdown total 
em Rio Preto.

“É objeto da representação 
a necessidade de tomada de 
medidas sanitárias, ou seja, 
a decretação de lockdown na 
cidade de Rio Preto e região, 
que enfrenta situação dramá-
tica causada pela pandemia 
do coronavírus”, diz trecho da 
representação.

O documento, que é assi-
nado pela Associação e pela 
CNBB, teve como base o rela-
tório científico do Professor e 
Doutor em Saúde Pública Cacau 
Lopes, que diz que “pelo histó-
rico, não é difícil se perceber 
que se corre o risco de serem 
tomadas medidas inúteis que 
fingem combate à transmissão. 
Para salvar vidas, requer-se ao 

Ministério Público do Estado de 
São Paulo que tome as medidas 
judiciais cabíveis para que se 
obtenha uma ordem judicial que 
decrete um isolamento horizon-
tal, lockdown, imediatamente 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

À PROCURADORIA

por, no mínimo, uma semana”.
A representação ainda é 

finalizada com o pedido de que 
“após essa semana, deverá haver 
avaliação da necessidade de ma-
nutenção ou final dessas medi-

Associação e CNBB pedem à PGR lockdown total em Rio Preto

das. Deve a Prefeitura, também, 
tomar medidas que diminuam o 
impacto dessas medidas junto 
aos pequenos empresários. Esse 
sacrifício se impõe para salvar 
vidas e evitar o caos”.

Divulgação

RIO-PRETENSES Vacinação da gripe 
imuniza 102 mil 

pessoas em 2 meses

A Secretaria de Saúde di-
vulgou que a Campanha de 
Vacinação Contra a Gripe em Rio 
Preto, iniciada no dia 12 de abril, 
já imunizou 102.939 pessoas. 
A vacinação segue até o dia 9 
de julho.

Os dados incluem 17.151 
doses feitas na rede privada 
de saúde, que podem vacinar 
outros grupos não elencados na 
campanha (sem comorbidades) 
e 85.788 doses feitas na rede 
pública. A campanha tem meta 
de 90% de cobertura vacinal 
geral assim como para cada 
um dos públicos-alvo elencados 
como prioritários pelo Ministério 
da Saúde.

Dentre os grupos que rece-
beram a vacina, os trabalhado-
res da saúde tem a maior cober-
tura com 76%. Crianças (55%), 

professores (53%), idoso (52%), 
gestantes (50%) e puérperas 
(34%) também não atingiram 
a meta. Os outros grupos não 
possuem uma taxa de cobertura.

Para ser vacinado, é neces-
sário apresentar documento de 
identidade com foto. Para as 
gestantes, é preciso apresentar 
o cartão pré-natal, enquanto as 
puérperas podem apresentar a 
declaração de nascimento da 
criança. Já os trabalhadores da 
saúde, professores, caminhonei-
ros e profissionais do transporte 
coletivo e da segurança devem 
apresentar documento que com-
prove a função. Pessoas com 
deficiência devem apresentar 
atestado ou laudo médico.

O público-alvo atual pode ser 
vacinado nas unidades de saúde, 
das 8h às 16h30. Acesse os en-
dereços pelo link: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Da REPORTAGEM 

Vacinação da gripe imuniza 102 mil pessoas em 2 meses

Divulgação

PANDEMIA

Saúde confirma mais 533 casos da doença

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
sexta-feira (18) mais 533 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 463 diagnosticados por 
exame PCR, 12 por TR soroló-
gico e 58 TR antígeno. No total 
são 82.999 casos.

Também foram confirmados 

mais 12 óbitos, sendo dois na 
terça-feira, cinco na quarta-feira 
e cinco na quinta-feira. Desde o 
início da pandemia são 2.355 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
48.236 casos e 1.433 óbitos.

Nas últimas 24 horas mais 
133 pessoas se recupera-
ram da Covid-19, totalizando 

71.108 curados, o equivalente 
a 85,6% dos casos. A cidade 
soma 290.833 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 258.315 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
17.849 casos para cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto conta 
com 975 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-

da grave (SRAG), com 480 na 
UTI e 495 na enfermaria, sendo 
543 residentes de Rio Preto e 
432 de outros municípios da 
região. Dentre os casos confir-
mados de Covid-19, são 717 
pacientes internados, com 408 
na UTI e 309 na enfermaria.  A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI em Rio Preto é de 94% e 
de 88,8% na região.

Vinicius LIMA 

RIO PRETO
84 lactantes tomam vacina no sistema

 de doses remanescentes
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto iniciou na última 
quarta-feira (16), a vacinação 
contra a Covid-19 das lactantes 
do município, com doses rema-
nescentes. Até agora, 84 foram 
vacinadas.

A lactante Mariana Nogueira 
comemorou o recebimento da 
dose nesta quinta-feira (17). 
“Em uma hora me ligaram e eu 
saí voando pra me vacinar. Só a 
vacina salva! Máscaras e distan-
ciamento continuam”, afirmou 
em uma rede social.

Outra lactante que recebeu 
a vacina hoje foi Priscila Dulizia 
Sagioneti. “Receber a primeira 
dose da vacina hoje sendo lac-
tante foi emocionante. Saber 
que estou sendo imunizada e 
também passando isso ao meu 
filho, que é meu maior amor, 
é receber uma benção muito 
grande!”, comentou.

As doses remanescentes de 
vacinas são as acondicionadas 
em frascos multidoses e que, 
ao final da vacinação, ficam 
disponíveis porque não há mais 
público para ser vacinado na 
unidade. Como o frasco reaberto 
não pode ser armazenado, as 
doses têm que ser aplicadas. 
Nesse caso, as unidades recor-
rem a um cadastro de pessoas 
interessadas na vacina. No caso 
das lactantes, elas estão com 
prioridade para receber estas 
doses remanescentes.

As lactantes interessadas 
em participar do programa 
devem preencher um cadastro 
no site da Prefeitura de Rio 
Preto e aguardar a convocação, 
geralmente perto do final do 
atendimento.  Para receber a 
imunização, elas devem apre-
sentar documento com foto e 
CPF, comprovante de residência, 
certidão de nascimento da crian-
ça e atestado do pediatra

Da REPORTAGEM 

84 lactantes tomam vacina no sistema de doses 
remanescentes

Divulgação
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IMPOSTO DE RENDA EU TE AMO! PRONTO, JÁ FIZ A MINHA 
DECLARAÇÃO. Sorria, beba muita água e seja feliz! OS CIRURGIÕES Dentistas 

Sílvio Hueb e Marcella Miziara 
Homsi estão comemorando 
nesta semana Bodas de Cristal 
(15 anos de casamento) cada 
vez mais apaixonados.

ROSE THOMÉ e Sonia Ce-
leste Menezes foram as aniver-
sariantes de ontem, recebendo 
os paparicos da imensa legião 
de amigas e dos familiares.

ALISSON AZEVEDO, com-
petidor Team Penning Prova 
de Apartação, e esposa Laura 
Barbosa Nunes, estão curtindo 
muito a fi lhota Maria Eduarda 
Barbosa Azevedo, em clima de 
isolamento social, ar puro e a 
natureza em sua fazenda, na 
vizinha Ipiguá.

ESTRELA DE VELUDO. Ana 
Maria Braga, 70 anos, está sem 
marido outra vez. Ela resolveu 
romper com o francês Johnny 
Lucet, 55 anos, porque ele mal-
tratava os funcionários. Ele já 
deixou o Brasil. Vai com Deus!

O SENAC São José do Rio 
Preto está com inscrições aber-
tas para diversos cursos de 
extensão universitária. Esses 
cursos são ótimas opções para 
ampliar a formação e se qua-
lifi car, além de servirem como 
porta de entrada para uma 
pós-graduação, caso o aluno 
tenha interesse em cursar em 
seguida.

NESTE MÊS, os índices de 
doações caíram nos bancos de 
sangue de Rio Preto e região. 
Por isso, a escola Start Anglo 
está lançando, a campanha 
“Sangue de Cientista”. Não 
importa qual seja seu sangue, 
doe!

O OBJETIVO é conscientizar 
os alunos, familiares, a equipe 
escolar e toda a comunidade 
em geral para a necessidade 
de doar sangue, essencial para 
tratamentos e intervenções 
urgentes, que com a sua doa-
ção pode ajudar pacientes que 
sofrem de condições com risco 
de vida, além de apoiar proce-
dimentos médicos e cirúrgicos 
complexos.

AS UNIDADES de Hemo-
centro estão devidamente equi-
padas conforme os protocolos 
exigidos em decorrência do 
coronavírus. Procure já o He-
mocentro mais perto de você!

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Que fase, hein?
Vendo Nova York suspender 
quase todas as restrições de 
isolamento social, o público 
presente nas arenas da 
Eurocopa, da NBA e de Roland 
Garros, tem muita gente por 
aqui sentindo aquilo que Freud 
chamava de “inveja do mundo”.

DiáriodoBob
Cidade silenciosa. Estamos em LOCKDOWN novamente. 

Ele é menor, mas de índole perversa, que liberta durante o dia, 
mas que prende e sufoca nossa vida noturna. Podemos almoçar 
fora, mas temos que jantar em casa. Mas, como alento, ainda 
é factível um HAPPY HOUR no finzinho da tarde, e usar a noite 
como um período para regular as funções imunes, endócrinas, de 
aprendizado e memória, ao lado da família, exercitando reprises 
de coisas esquecidas dos tempos que, pra muitos, não voltarão 
jamais. Melhor assim e preferível, ao invés dos barulhos das 
motos roncando seus motores pelos pontos de movimentação 
nos barzinhos da moda. O ponto de vista do colunista não é 
pessoal, mas coletivo. Prefiro o silêncio pela vida, do que o baru-
lho a caminho da morte. Sei e entendo que, para os empresário 
da noite, o confinamento ajuda a mantermos a vida humana, 
mas, provoca danos que podem fundir o motor que não aceita 
como combustível o LOCKDOWN. É uma situação cuja reprise 
causa danos, mas nada substitui a VIDA. Restrição de acesso. 
O presidente do legislativo Pedro Roberto, também entrou no 
clima do “nada como um dia atrás do outro” e, num encontro 
virtual com todos os seus “nobres colegas”,ficou acordado que 
o inicio das sessões ordinárias durante o período preventivo é 
das 14 às 18h, permitindo o deslocamento dos parlamentares 
e servidores do legislativo antes do horário previsto para início 
do toque de restrição. Fim do expediente. A culpa não é da 
autoridade que assina um decreto pra salvar vidas, mas de 
quem está no ar pra nos matar, como mestre do disfarce - um 
vírus que sofre mutação mortal.  Vacina é o que interessa. A 
vacinação segue em franca aceleração e a campanha nacional 
bateu esta semana recorde diário de pessoas vacinadas pela 
primeira vez. Segundo o portal independente vacinabrasil.org. o 
Brasil aplicou em torno de 1.350.000 primeiras doses nesta 
semana que vai terminando. Aqui em Rio Preto o fluxo também 
vai atingindo limites indesejados. Urna eletrônica ou o voto 
impresso? Acredite se quiser, mas o Brasil já perdeu há muito 
tempo o direito ao ufanismo pela criação da urna eletrônica, em 
1996. Além de usar equipamentos anacrônicos, de 1ª geração, 
o Brasil é o único País do mundo a não adotar o voto impres-
so, entre os que têm sistema eletrônico de votação. Hoje, três 
dezenas de países adotaram diversas versões de urna eletrônica, 
todas com voto impresso. Enquanto isso, a urna brasileira perde 
espaço. PREVISÃO DOS TEMPOS: O inverno de 2021 começa 
amanhã, em pleno domingo, dia 20 de junho e, ao que tudo 
indica junto com a marca dos 500 mil mortos pela Covid-19 
no Brasil. Um verdadeiro clima de necrotério. Ponto e basta!

Amantes da literatura
A cada R$30 reais de doação para o Centro Social Estoril, 
além de colaborar com ações sociais em prol das famílias 
carentes e moradores de rua você irá receber um lindo livro de 
presente chamado “Relatos sobre Munique”, uma história real e 
emocionante de superação e luta. Ajude o Centro Social Estoril e 
receba o livro “Relato sobre Munique”, de Valquiria Menegaldo. 
Seja a diferença na vida de centenas de famílias necessitadas. 
Mais detalhes com o advogado Manoel Neves Filho, presidente 
do Centro Social.

henriforne@gmail.com

Time de peso
O nono filme é dirigido por Justin Lin, que comandou a franquia 
do terceiro ao sexto filme. O elenco conta com um time de peso 
de Hollywood, como Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris 
e Helen Mirren. O Cine Multiplex do Riopreto Shopping vem 
seguindo à risca todas as medidas de segurança dentro das 
salas, higienização e espaçamento entre as cadeiras.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Velozes e Furiosos
O Cine Multiplex do Riopreto Shopping iniciou a pré-venda do novo 
filme da franquia Velozes e Furiosos. Segundo a Universal Pictures, 
a estreia acontece em todo Brasil no próximo dia 24 de junho. 
A produção já tinha sido adiada anteriormente devido à situação 
ocasionada pelo contágio da Covid-19, e segue sendo a maior 
aposta do estúdio, com destaque para as tradicionais cenas de 
ação e perseguição com carros.

Visitando Rio Preto
Radicado nos Estados Unidos, 
mais precisamente na Flórida, 
está em Rio Preto, o músico 
de grande sapiência Welson 
Tremura, visitando parentes e 
dando um olá para os amigos. 
Estamos combinando uma 
entrevista no Show do Roberto 
no rádio e na TV pra falar 
da sua carreira. Tremura, 
em parceria com Randy Lee, 
trompetista de primeiro mundo, 
são artífices do projeto “A Arte 
da Música”, resultado de uma 
paixão musical com repertório 
de várias vertentes artísticas e 
tradições da musica ocidental, 
como por exemplo o choro 
brasileiro, a bossa nova e até a 
“nueva canción” na Argentina.  

C/ Luizinho BUENO 

A empresária Sueli Sosso comemorou 
mais um aniversário quinta-feira 

passada, ganhando os paparicos de 
sua querida família e amigas. Da 

coluna, parabéns

O pecuarista Rodrigo Cabrera Hernandes e 
a Odonto Dra. Fabiana Rodrigues de 

Souza na noite de aniversário dele, no 
Restaurante Dai

É FAKE ou fato?
Circula por aí pelo Brasil um 
ranking das cidades com mais 
mortes por 100 mil habitantes 
e Rio Preto aparece em 1º lugar 
com 476 casos. Em 2º Cuiabá 
com 473, São Caetano em 3º 
com 463 e Porto Velho em 4º 
com 447. Ponto e basta!
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 8769/21
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
EMPENHO 10705/21
CONTRATADA: MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITA-
LARES LTDA
EMPENHO 10777/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP
EMPENHO 11314/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO PRE/0146/20
Considerando previsão contratual, notifi camos o represen-
tante legal da empresa para prestar esclarecimentos no pra-
zo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, acerca dos pontos mencionados na notifi cação. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTIFICA S/A
EMPENHO 9664/21
CONTRATADA: PERSOA LAB PRODUTOS PARA LABORA-
TORIOS EIRELI
EMPENHO 8482/21
Notifi co derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 8780/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 10111/21
Considerando recebimento da defesa de empresa solicitan-
do prorrogação do prazo de entrega e envio fracionado dos 
itens, bem como análise pelo setor solicitante, fi ca INDE-
FERIDO o cronograma proposto. Considerando que até 
o momento não foi realizada a 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. Assim, 

notifi camos o representante legal da empresa para que efe-
tue o pagamento do boleto no valor de R$ 5.641,80 no prazo 
improrrogável de até 20/07/2021, em face da penalização 
decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS do processo, fundamentada no artigo 87, inci-
so II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 6.2, inciso IV, sob pena 
de inscrição do débito em dívida ativa do município para 
futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.

COMUNICADO
CONTRATADA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO-
NAL S/A
EMPENHO 3238/21
Considerando que até o momento não foi realizada a 
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 jurí-
dicos fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal 
da empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 8.241,00 no prazo improrrogável de até 20/07/2021, 
em face da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamen-
tada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 
6.2, inciso V, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa 
do município para futura execução judicial. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR-
TACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI
EMPENHO 4180/21
CONTRATADA: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 6056/21
Considerando entrega total dos empenhos supracitados, 
DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente aplicada de 
MULTA, referente ao atraso das obrigações contratuais, 
permanecendo as empresas ADVERTIDAS.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
TELAS E FERRAGENS EIRELI – CNPJ 17.405.757/0001-
68 - PROC. 13136/2020; EMPENHO 9891/2021; Notifi co 
o representante legal da empresa supramencionada para 
entregar no prazo de 05(cinco) dias, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do Empenho em epígrafe. O não cumpri-
mento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas, bem como a suspensão do direito 
de licitar e contratar com esta administração pelo prazo de 
até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. - SMEL 
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHOS 7249/21, 9007/21 e 9017/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA.
EMPENHO 9463/21
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 9481/21
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 10768/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
ERRATA
Na publicação de 18.06.2021 onde se lê:
Tomada de Preços nº 32/20 – Contrato nº TOP/0033/20

 (...) fi ca prorrogado por mais 12 meses (...)
Leia-se:
(...) fi ca prorrogado por mais 60 dias (...)
EXTRATO
COMUNICADO – ALERTA – CONTRATADA: Master Food 
Rio Preto Ltda – EPP, CNPJ: 22.448.098/0001-87, PREG 
ELETR: 223/20, PROC: 12.015/20 - ATA: 0582/20. ALERTA-
MOS a contratada para realizar a entrega de 344kg de bobi-
na picotada 30x40 em 5 dias, contados a partir de 17/06/21, 
conforme pedido, sob pena de sujeitar-se-á às penalidades 
cabíveis pelo descumprimento previstas em contrato e em 
legislação vigente. Concede-se o prazo de 5 dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMAA. A Pedro 
Pezzuto Jr.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 009/20 Contrato: DIL/0011/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
De acordo com a cláus.6ª, item 6.1.1 fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
6,09933%, correspondente ao índice do IPCA-IBGE, apu-
rado no período de Abr/20 a Mar/21. SMEL. Fabio P. D. 
Marcondes.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 07/18 Contrato: DIL/0007/18
Contratada: JM Crespo Empreend. Imobiliários Ltda
De acordo com a cláus.3ª, item 3.3 fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
6,09933%, correspondente ao índice do IPCA-IBGE, apu-
rado no período de Abr/20 a Mar/21. Ch. Gabiente. José 
Roberto Moreira.
EXTRATO 
10° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/2019– Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serviços de Enfermagem Ltda
Nos termos do interno 173/2021 cc art. 78, XIV, da Lei 
8.666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato 
supramencionado a partir de 01/05/2021. SME. Fabiana Z. 
de Azevedo.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 77/20– Contrato: PRE/0096/20
Contratada: Agil Eirelli ME
De acordo com a cláus.6ª, item 6.5 fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
7,01201%, correspondente ao índice do IPC-FIPE, apura-
do no período de Abr/20 a Mar/21. SMDENT. Jorge L. de 
Souza.
EXTRATO 
15º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 257/18; Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos do Interno 247/2021 e do art. 78, XIV, da Lei 
8.666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato 
supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo.
EXTRATO 
9º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 02/18; Contrato: PRE/0126/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Fica reti-ratifi cado a redação da Cláus. 1ª e do item 1.2  do 
8º Termo Aditivo de Acréscimo. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
CONTRATO nº PRE/0077/21
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$127.817,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021
CONTRATO nº PRE/0078/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$81.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
ATA Nº 0502/21
CONTRATADA: ELETROCIDADE COMERCIO DE ELE-
TROFERRAGENS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de ferragens para ampliação e 
manutenção de iluminação pública - Valores Unitários – Item 
02 - R$1,00; Item 03 - R$29,50; Item 07 – R$37,84; Item 
08 – R$38,88; Item 09 – R$39,69; Item 13 – R$50,00; Item 
14 – R$51,00; Item 15 – R$52,00; Item 16 – R$12,84; Item 
17 – R$3,84; Item 18 – R$1.160,00  – SMO – Israel Cestari 
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Júnior  - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021
ATA Nº 0503/21
CONTRATADA: FELLSBARGO TRANSPORTES E COMER-
CIO DE LUBRIFICANTES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleos lubrifi cantes e afi ns para 
veículos da frota municipal - Valores Unitários – Item 01 
- R$5,98;  Item 02 - R$7,88; Item 03 – R$8,88; Item 05 – 
R$1.988,00; Item 07 – R$19,98; Item 08 – R$2.589,00; Item 
11 – R$269,98  – SMA – Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021
ATA Nº 0504/21
CONTRATADA: JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleos lubrifi cantes e afi ns para 
veículos da frota municipal - Valores Unitários – Item 04 
- R$2.990,00; Item 06 - R$18,50 – SMA – Adilson Vedroni- 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 14/2020
CONTRATO Nº COC/0015/21
CONTRATADA: SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO LTDA
OBJETO: Execução de obras de instalação de geradores e 
transformador de energia elétrica no Pq. Tecnologico Vanda 
Karina Simei Bolçone – SMO - Valor Total R$790.482,96.

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 214/2021 – Processo 
11.784/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
escritório. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 01/06/2021, sendo adjudi-
cados os itens as empresas declaradas vencedoras: AFP 
LACRES EIRELI EPP item 3; BALIPA PAPELARIA E PRE-
SENTES LTDA ME itens 5 e 7. Os itens 1, 4, 6, 8, 9, 10, 
11 e 12 fracassados e os itens 2 e 13 desertos  Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Mariana C Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 193/2021 – Processo 
11.629/2021
Objeto: Aquisição de aparelho de laserterapia para o CER. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on line com início dia 28/05/2021, sendo adjudicados o 
item a empresa declarada vencedora: JOSÉ MAURICIO 
FIGUEIREDO EQUIPAMENTOS ME item 1. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Mariana C Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
228/2021 – PROCESSO Nº 11.884/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de aquisição de 
gêneros alimentícios em atendimento as unidades escola-
res da rede municipal de ensino e demais órgãos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 21/06/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio -Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
192/2021 – PROCESSO Nº 11.628/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de acessórios 
para ventiladores pulmonares para as unidades de saúde 
no combate ao covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 22/06/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes -Prego-
eira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
175/2021 – PROCESSO Nº 11.560/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de detergente 
desincrustante ácido, shampoo especial para veiculo e 
desengraxante para limpeza dos veiculos da frota municipal. 
garagem municipal. Secretaria Municipal de Administração. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 22/06/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes -Prego-
eira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
226/2021 – PROCESSO Nº 11.878/2021
Objeto: aquisição de notebook e software pacote offi ce para 
o parque tecnológico e Secretaria Municipal de Planejamen-
to Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 22/06/2021 às 09:15hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes -Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
209/2021 – PROCESSO Nº 11.776/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de cobertor e 
lençol em atendimento as unidades de saúde no combate ao 
covid-19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 22/06/2021 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes -Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 225/2021 processo: 
11877/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de importação de medicamentos(escopolamina adesivo) 
para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou DESERTO uma vez que não 
houve nenhuma proposta para o certame. Mariana Correa 

Pedroso Fernandes- pregoeira

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

PORTARIA N.º 35.329 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, CESAR AUGUSTO PIO-
VESAN para substituir o(a) servidor(a) RICARDO PEREI-
RA DE ALMEIDA – ocupante da gratifi cação por função 
– CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 29/06/2021 a 08/07/2021, e de licença prêmio, de 
12/07/2021 a 16/07/2021, de 19/07/2021 a 23/07/2021 e de 
26/07/2021 a 30/07/20211.
PORTARIA N.º 35.332 DE 17 DE JUNHO DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 0009370-89.2021.8.26.0576, da 2ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a 
Portaria nº 28.835 de 19 de junho de 2017, de concessão de 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) 
JOSE VICENTE MAIA, Médico, onde se lê “com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os 
efeitos desta a 17/12/2010”.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.944
DE 18 DE JUNHO DE 2021.

Altera dispositivos do Decreto nº 18.557, de 18 de março de 
2020, que dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – do Muni-
cípio de São José do Rio Preto.
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 A alínea b do inciso I e as alíneas a e b do inciso II 
do artigo 1º do Decreto nº 18.557, de 18 de março de 2020, 
passam a vigorar alteradas, com as seguintes redações:

“Art. 1º ...
I – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:
...
b) Suplente: Elizandra Provasi Bonin.

...

II – Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) Titular: Fernanda dos Santos;
b) Suplente: Marinalva Madela de Brito.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de junho de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.945
DE 18 DE JUNHO DE 2021.

Altera dispositivo do Decreto nº 17.744, de 30 de março de 
2017, que nomeia membros para o Conselho Municipal de 
Feiras Livres.
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 A alínea b do inciso I do artigo 1º do Decreto nº 
17.744, de 30 de março de 2017, passa a vigorar alterada, 
com a seguinte redação:

“Art. 1º ...
I – Presidente e membro indicados pelo Sr. Prefeito Munici-
pal:
...
b) Membro: Jesus Aparecido Ricardo Ganzela.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de junho de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.946
DE 18 DE JUNHO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684 de 19 de 
dezembro de 2020,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 12.975.000,00 
(doze milhões, novencentos e setenta e cinco mil reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 316 R$ 700.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3350.43.01 – Subvenções Sociais

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 272 R$ 15.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 660 R$ 5.260.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
05.001.28.843.0000.0004.3290.21.01 – Juros sobre a dívida 
por contrato
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 182 R$ 7.000.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
05.001.28.843.0000.0004.4690.71.01 – Principal da dívida 
contratual resgatado
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 339 R$ 700.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2002.3350.43.01 – Subvenções Sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 115 R$ 15.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 182 R$ 12.260.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial do RPPS
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 21 R$ 300.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.004.06.182.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.

Art. 5º 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. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.738
DE 16 DE JUNHO DE 2021.

Altera dispositivos da Lei nº 4.881, de 16 de setembro de 
1.991, nos termos em que estabelece.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os incisos I a III, do art. 1º, da Lei nº 4.881, de 16 
de setembro de 1991, passam a vigorar alterados, com a 
seguinte redação:
Art. 1º ...
I - luz intermitente, em local visível aos pedestres e ao públi-
co em geral;
II - placa com as inscrições "entrada e saída de veículos" 
ou, ainda, os mesmos dizeres inscritos industrialmente na 
estrutura da própria luz intermitente; e
III - faixa de segurança para pedestres no passeio, com 
rebaixamento de guia, sendo 0,40m (quarenta centímetros) 
pintado na cor branca, com espaçamento a cada 0,60m 
(sessenta centímetros). (NR)
Art. 2º O caput do art. 4º da Lei Municipal nº 4.881, de 16 de 
setembro de 1991, passa a vigorar alterado e acrescido dos 
§§ 1º, 2º e 3º, todos com a seguinte redação:
Art. 4º O estacionamento infrator das disposições contidas 
nos incisos I a III, do art. 1º, desta Lei, será notifi cado com 
prazo de 30 (trinta) dias, para regularização da situação, re-
lacionada a qualquer problema relativo à: instalação, reparo, 
pintura ou repintura; do equipamento, luz, placa, dizeres ou 
faixas.
§ 1º Não sendo atendida à notifi cação no prazo deste artigo, 
será imposta multa ao infrator, situada no valor de 10 (dez) 
UFM (Unidades Fiscais do Município).
§ 2º Verifi cada a continuidade no descumprimento das dis-
posições dos incisos I a III, do art. 1º desta Lei, após nova 
notifi cação será o infrator considerado reincidente e estará 
sujeito à multa de 20 (vinte) UFM (Unidades Fiscais do 
Município), renovável a cada 30 dias, até a regularização da 
infração. 
§ 3º O estacionamento que não providenciar o seguro obri-
gatório nos termos desta Lei será notifi cado com prazo de 30 
(trinta) dias para regularização da situação. Após este prazo, 
verifi cada a continuidade no descumprimento, será impos-
ta multa ao infrator, situada no montante de 10 (dez) UFM 
(Unidades Fiscais do Município) e determinado o bloqueio da 
respectiva inscrição municipal. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogado o art. 3º da Lei nº 4.881/1991.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de junho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
19 de junho de 2020

Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 66
(De 18 de junho de 2021)

O Diretor Superintendente da Entidade Gestora de Previdên-
cia de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV, no uso de 
suas atribuições legais, dispõe sobre o trabalho não presen-
cial na modalidade “teletrabalho” e na modalidade “trabalho 
remoto por gestão diferenciada”, no âmbito da RIOPRETO-
PREV, e dá outras providências. 
(Proc. Administrativo 1511.00980/2021.18)
CONSIDERANDO que o avanço tecnológico, notadamente 
com a implantação do processo eletrônico, possibilita o tra-
balho não presencial em diversas modalidades;
CONSIDERANDO que a dinâmica do atendimento dos se-
gurados e benefi ciários via WhatsApp, aplicativos de men-
sagens e reuniões revolucionou o relacionamento entre os 
participantes e servidores da RIOPRETOPREV, permitindo a 
realização do atendimento à distância;  
CONSIDERANDO a existência de métodos e de ferramentas 
passíveis de serem aplicados tanto para trabalhos realizados 
presencialmente quanto para trabalhos realizados à distân-
cia, com foco em resultados por meio da gestão efi ciente de 
atividades;
CONSIDERANDO os benefícios diretos e indiretos resultan-
tes do trabalho não presencial para a Administração, para o 
servidor e para a sociedade, em especial a economicidade 
que a medida pode gerar e a segurança sanitária que o dis-
tanciamento social propicia;
CONSIDERANDO a experiência bem-sucedida na RIOPRE-
TOPREV durante o período da pandemia do novo corona-
vírus, bem como nos demais órgãos da administração e de 
outros poderes que já utilizaram tal medida; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o traba-
lho não presencial em suas duas modalidades no Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José do 
Rio Preto;
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Esta Resolução regulamenta a realização de ativida-
des por servidores do Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto fora das suas depen-
dências, sob a denominação de trabalho não presencial, nas 
seguintes modalidades:
I – teletrabalho;
II – trabalho remoto por gestão diferenciada.
Parágrafo único. Não são abrangidas pelas normas desta 
Instrução Normativa as atividades que, em razão da nature-
za do cargo são desempenhadas, de modo total ou parcial, 
externamente às dependências do órgão.
Art. 2º. Para os fi ns desta Instrução Normativa e das normas 
que eventualmente a regulamentem, considera-se:
I – Teletrabalho: modalidade de trabalho realizada de forma 
não presencial, com a utilização de recursos tecnológicos, 
em que as atividades sejam desempenhadas mediante 
aferição da produtividade de acordo com plano de trabalho 
individual baseado em metas quantitativas de desempenho;
II – Trabalho remoto por gestão diferenciada: modalidade de 
trabalho realizada de forma não presencial, com a utilização 
de recursos tecnológicos, em que as atividades sejam de-
sempenhadas em função da demanda, por tarefas, projetos 
ou, ainda, por outro critério que não permita a aferição da 
produtividade em termos quantitativos;
IV – Unidade Gestora: Local Físico da Sede do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José do 
Rio Preto;
V – Coordenação: Lotação dos Servidores vinculados às 
Coordenadorias do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto.
VI – Diretoria: Lotação dos Servidores vinculados diretamen-
te a uma das Diretorias do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto.
VII – Gestor da Unidade para fi ns do disposto nesta Instru-
ção Normativa: O Diretor Superintendente do Regime Pró-
prio de Previdência Social do Município de São José do Rio 
Preto ou outro Diretor por ele designado em Portaria.
VIII – Chefi a imediata: Servidor ocupante de cargo em 
comissão de Coordenação ou Direção, ao qual se reporta 
diretamente outro servidor com vínculo de subordinação.
Art. 3º. São objetivos a serem buscados no planejamento, no 
deferimento e na execução de atividades em trabalho não 
presencial:
I – aumento da produtividade;
II – promoção de cultura orientada a resultados, com foco 
no incremento da efi ciência e da efetividade dos serviços 
prestados à sociedade; 
III – redução do consumo de bens e serviços disponibiliza-
dos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto; 
IV – economia de tempo, custos e riscos de deslocamento 
dos servidores; 
V – melhoria da qualidade de vida dos servidores e segura-
dos e respeito à diversidade existente entre eles.
Art. 4º. São princípios aplicáveis ao trabalho não presencial: 
I – alinhamento estratégico; 
II – planejamento de médio e longo prazo;
III – comunicação constante;
IV – foco em resultados e expectativas claras;
V – regras de engajamento;
VI – foco no aprendizado e na melhoria contínua dos resul-
tados;
VII - transparência, efi ciência e responsabilidade;
VIII - autonomia e confi ança;
IX - liderança virtual.
Parágrafo único. O trabalho não presencial deve permitir a 
manutenção do convívio social e laboral, a cooperação, a 
integração e a participação do servidor no órgão, sem emba-
raçar o direito ao tempo livre.
Art. 5º. A realização trabalho não presencial é facultativa à 
Administração Pública e ao servidor, e ocorrerá em função 
da conveniência e do interesse do serviço e somente me-
diante autorização discricionária, não se constituindo direito 
do participante/servidor em hipótese alguma.
Art. 6º. O número de servidores em regime de trabalho não 
presencial da unidade poderá atingir até 100% (cem por cen-
to) do quadro de servidores da entidade, desde que adotado 

o regime de revezamento entre os servidores, devendo ser 
mantido o quantitativo mínimo para realização satisfatória 
das atividades necessariamente presenciais, inclusive aten-
dimento ao público.
Art. 7º. O Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto disponibilizará, na sua página na 
internet, os nomes dos servidores que atuam no regime de 
trabalho não presencial, com atualização mínima bimestral.
Art. 8º. A publicidade da concessão do trabalho não presen-
cial se dará com a publicação de portaria no Diário Ofi cial do 
Município.
Art. 9º. O prazo máximo para regime de teletrabalho não 
presencial será de 12 meses.
Parágrafo único. Decorrido o prazo máximo do regime, será 
permitido a recondução do servidor ao teletrabalho, adotan-
do novo processo concessivo.

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS DIVERSAS MODALIDA-
DES DE TRABALHO NÃO PRESENCIAL 
 SEÇÃO I 
DOS DEVERES, DIREITOS E BENEFÍCIOS DOS SERVI-
DORES EM TRABALHO NÃO PRESENCIAL 
 Art. 10. Constituem deveres do servidor em regime de traba-
lho não presencial: 
I – cumprir, no mínimo, a meta de desempenho, as deman-
das, as tarefas ou os projetos específi cos estabelecidos 
no plano de trabalho, com a qualidade exigida pela chefi a 
imediata e pelo gestor da unidade; 
II – atender às convocações para comparecimento às depen-
dências do órgão, sempre que houver necessidade da unida-
de ou o expediente habitual exigir a sua presença, ou ainda 
à interesse da Administração, podendo o comparecimento 
presencial ser suprido por videoconferência, caso compatível 
e sufi ciente à demanda, a critério do gestor; 
III – manter endereço residencial, ferramentas de comunica-
ção online, sistemas de telefonia corporativa ativos e telefo-
nes de contato permanentemente atualizados, devendo os 
últimos ser mantidos ativos nos dias úteis e nos horários de 
expediente, ou conforme estipulado no plano de trabalho;
IV – consultar diária e cotidianamente, nos dias úteis, a sua 
caixa de correio eletrônico institucional; 
V – manter a chefi a imediata informada acerca da evolução 
do trabalho e de eventuais difi culdades que possam atrasar 
ou prejudicar o seu andamento; 
VI – reunir-se periodicamente com a chefi a imediata para 
apresentar resultados parciais e fi nais e obter orientações e 
informações, de modo a proporcionar o acompanhamento 
dos trabalhos; 
VII – retirar processos e demais documentos das depen-
dências do órgão, quando necessário, somente mediante 
assinatura de termo de recebimento e responsabilidade, e 
devolvê-los íntegros ao término do trabalho ou quando solici-
tado pela chefi a imediata ou gestor da unidade; 
VIII – preservar o sigilo dos dados acessados de forma re-
mota, mediante observância das normas internas de segu-
rança da informação e da comunicação, bem como manter 
atualizados os sistemas institucionais instalados nos equipa-
mentos de trabalho, sendo inescusavelmente proibidos a di-
vulgação e/ou facilitação do acesso a comunicações internas 
e dados sigilosos por parte de terceiros estranhos ao quadro 
de servidores da Autarquia; 
IX – realizar exame médico periódico quando convocado, de 
acordo com a defi nição do órgão. 
§ 1º. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo 
servidor em regime de trabalho não presencial, sendo ve-
dada a contribuição voluntária ou remunerada de terceiros, 
servidores ou não, para o cumprimento das metas esta-
belecidas, das demandas, tarefas ou projetos específi cos, 
previstos no plano de trabalho.
§ 2º. Durante o desempenho do trabalho não presencial, nos 
casos em que for imprescindível o contato com participan-
tes, segurados ou terceiros interessados, o servidor deverá 
levar o fato ao conhecimento formal da chefi a imediata e 
certifi cá-lo de maneira pormenorizada nos autos do processo 
administrativo ou via comunicado interno.
§ 3º. Não poderão ser retirados das dependências do órgão 
documentos de difícil reconstituição. 
§ 4º. Nas hipóteses em que seja necessário o compareci-
mento presencial do servidor que esteja em trabalho não 
presencial em momento não previsto no plano de trabalho, 
deverá ele observar prazo razoável para a medida e o fun-
cionamento habitual da Unidade Gestora e do revezamento 
de servidores, tomando o ônus de agendar com o servidor 
que tiver a posse de chaves e controles o seu ingresso junto 
ao prédio.
§ 5º. O servidor deverá apresentar declaração de que cum-
pre todos os requisitos para realizar o trabalho não presen-
cial, bem como informar à Administração qualquer alteração 
com relação a eles. 
§ 6º. O servidor deverá declarar que dispõe de espaço físico, 
de mobiliário e de equipamento de informática adequados 
para executar as atividades laborais em regime não presen-
cial, com o compromisso de manter as condições do local 
adequadas durante todo o período em que estiver trabalhan-
do de modo não presencial. 
§ 7º. O servidor em trabalho não presencial deverá permane-
cer disponível para contatos do gestor e da chefi a imediata, 
e para atendimento por meio telefônico ou por aplicativo 
digitais aos segurados e munícipes, por meio de ferramen-
tas tecnológicas de comunicação, no horário de expediente 
do Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
São José do Rio Preto ou conforme estipulado no plano de 
trabalho.
§ 8º. Salvo em situações excepcionais e devidamente fun-
damentadas ou previsão no plano de trabalho institucional 
ou individual, fi ca expressamente vedada ao servidor em 
trabalho não presencial a solicitação, dirigida aos servidores 
que estejam em trabalho presencial na Unidade Gestora, de 
auxílios ou ações ligadas estritamente ao seu expediente, 
como atendimentos, recebimento ou digitalização de docu-
mentos, locomoção ou utilização de viatura para entrega ou 
recebimento de expedientes, dentre outros.
Art. 11. A execução de meta de desempenho, demandas, 
tarefas ou projetos específi cos estabelecidos no plano de 
trabalho equivale ao cumprimento da respectiva jornada de 
trabalho para todos os fi ns de direito.
§ 1º. O alcance ou superação de meta de desempenho, 
demandas, tarefas ou projetos específi cos estabelecidos no 
plano de trabalho não gera direito a banco de horas nem a 
adicional por prestação de serviço extraordinário ou adicional 
noturno.
§ 2º. Caso a natureza do trabalho exija que o desempenho 

das atividades ocorra em horário específi co, caberá aos 
gestores sua defi nição, respeitada a jornada semanal de 
trabalho de cada servidor.
§ 3º. Na hipótese de não cumprimento injustifi cado do 
disposto no plano de trabalho, o servidor não se benefi ciará 
da equivalência de jornada aludida no caput, cabendo ao 
gestor da unidade estabelecer regra para compensação, 
sem prejuízo de demais medidas que entender pertinentes, 
em especial a revogação da autorização para o trabalho não 
presencial.
Art. 12. O regime de trabalho não presencial dispensa a 
marcação de ponto eletrônico.
§ 1º. Nos dias em que o servidor comparecer ofi cialmente 
às dependências do Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto deverá cumprir a 
jornada de trabalho integral prevista para o cargo e o horário 
previsto no plano individual de trabalho, realizando a assi-
natura de ponto ou outro meio de controle ofi cial da jornada 
presencial, observadas as normas de regulamentação pró-
prias aplicáveis à espécie.
§ 2º. Nos dias em que o servidor não comparecer às de-
pendências do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto, ou quando comparecer 
voluntariamente nos dias não previstos no plano de traba-
lho, não será devido auxílio-transporte, quando permitido o 
pagamento nos termos da legislação municipal.
§ 3º. Quando o servidor comparecer voluntariamente nos 
dias não previstos no plano de trabalho, não registrará pre-
sença no ponto eletrônico.
§ 4º. A chefi a imediata validará o registro de presença no 
ponto eletrônico nos dias previstos no plano de trabalho ou 
naqueles em que o comparecimento foi realizado por neces-
sidade de serviço.
§ 5º. Enquanto durar as medidas de prevenção à transmis-
são do novo coronavírus, a obrigação de assinatura de pon-
to eletrônico por meio de impressão digital estará suspensa, 
nos termos da normativa municipal específi ca.

Art. 13. Os servidores em regime de trabalho não presencial 
farão jus ao auxílio-alimentação, observadas as regras pró-
prias desse benefício previstas na legislação municipal.
 

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA CHEFIA IMEDIATA E DO GESTOR
Art. 14. Compete à chefi a imediata e ao gestor acompanhar 
o desempenho dos servidores sob sua supervisão, obser-
vando os seguintes parâmetros:
I – a participação e o engajamento do servidor nas reuniões 
e demais encontros em que sua presença é solicitada;
II – a comunicação regular com a chefi a imediata, o gestor 
e demais membros da equipe para tratar da realização e 
facilitação do trabalho, e de eventuais difi culdades.
§ 1º. A chefi a imediata e o gestor da unidade deverão 
acompanhar as atividades executadas pelos servidores em 
regime de trabalho não presencial, monitorar o cumprimento 
das metas estabelecidas e avaliar a qualidade do trabalho 
apresentado.
§ 2º. A chefi a imediata deverá atestar, fundamentadamente, 
o cumprimento ou não de meta de desempenho, demandas, 
tarefas ou projetos específi cos estabelecidos no plano de 
trabalho.

Art. 15. Verifi cado ou havendo indícios de descumprimen-
to do plano de trabalho ou das normas desta Resolução, 
a chefi a imediata solicitará esclarecimentos ao servidor, 
comunicando-os ao gestor da unidade, para as providências 
cabíveis.
 
SEÇÃO III
DO PLANO DE TRABALHO 
 Art. 16. O plano de trabalho, elaborado com base em for-
mulários disponíveis no sistema de processo digital, deverá 
contemplar:
I – a descrição das atividades a serem desempenhadas pelo 
servidor;
II – a meta de desempenho, as demandas, as tarefas ou os 
projetos específi cos a serem realizados pelo servidor e o 
prazo para entrega das atividades;
III – se o trabalho não presencial é parcial ou integral; 
IV - a periodicidade de comparecimento do servidor ao local 
de trabalho; 
V - o cronograma de reuniões com a chefi a imediata para 
avaliação de desempenho, bem como eventual revisão e 
ajustes de metas e execução de projetos; 
VI - o prazo em que o servidor estará sujeito ao regime de 
trabalho não presencial; 
VII – os resultados e benefícios esperados para a unidade. 
Parágrafo único. O plano de trabalho deverá ser compatível 
com o perfi l do servidor e o nível de complexidade das ativi-
dades a serem desempenhadas. 
 
CAPÍTULO III 
DAS MODALIDADES DE TRABALHO NÃO PRESENCIAL 
 SEÇÃO I 
DO TELETRABALHO  
Art. 17. Todos os servidores poderão atuar em regime de 
Teletrabalho, exceto aqueles que: 
I – estejam em estágio probatório;
II – ocupem cargo de direção ou coordenação, que tenham 
outros servidores formalmente subordinados a eles;
III – apresentem contraindicações por motivo de saúde, 
constatadas em perícia médica; 
IV – tenham cumprido penalidade disciplinar nos dois anos 
anteriores à indicação.
Art. 18. Caso não seja possível contemplar todos aqueles 
com interesse em realizar teletrabalho, terão prioridade, 
sucessivamente, na indicação e admissão, os servidores: 
I – com defi ciência; 
II – que tenham fi lhos, cônjuge ou dependentes com defi ci-
ência; 
III – gestantes e lactantes;
IV – com comorbidades graves que comprovadamente difi -
cultem sua locomoção. 
Art. 19. O servidor em Teletrabalho, sempre que possível, 
deverá comparecer à unidade gestora cotidianamente, de 
modo que não deixe de vivenciar a cultura organizacional, 
ou ainda para fi ns de aperfeiçoamento, conforme periodi-
cidade estabelecida no plano de trabalho, alterável, caso 
necessário.
Parágrafo único. O comparecimento poderá ser substituído 
por reuniões por videoconferência ou outro meio remoto, 
desde que sufi ciente para o atendimento do disposto no 
caput, a critério do gestor.
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Art. 20. O teletrabalho poderá ser parcial, caso em que o 
servidor trabalhará presencialmente na unidade por alguns 
dias, conforme frequência estabelecida no plano de trabalho. 
Art. 21. A autorização para o regime de teletrabalho cabe-
rá ao gestor da unidade, devendo o plano de trabalho ser 
remetido à Diretoria, com, no mínimo, 20 dias de antece-
dência da data informada para seu início, com o objetivo de 
ser verifi cado o cumprimento dos requisitos do art. 16 desta 
norma, sujeitando-se ao mesmo prazo quando da solicitação 
de prorrogação.
 § 1º. Presentes os requisitos formais para a concessão do 
teletrabalho e aprovada a concessão pelo gestor da unidade, 
será publicada a portaria concedendo o teletrabalho.
§ 2º. É proibido o início da realização de teletrabalho antes 
da publicação da portaria autorizativa. 
Art. 22. Todos os custos e despesas advindos da realização 
ou dos deslocamentos inerentes ao Teletrabalho, incluindo 
automóvel, combustível, materiais e equipamentos de infor-
mática, energia e água, serão arcados exclusivamente pelo 
servidor.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudica o 
direito ao recebimento de auxílio-transporte, quando devido 
nos termos da legislação municipal. 
Art. 23. A meta de desempenho deverá ser estipulada em 
coefi ciente até 20% superior à dos servidores que executam 
a mesma atividade nas dependências do órgão, observando 
a proporcionalidade e a razoabilidade. 
Art. 24. Caso o servidor deseje retornar ao trabalho presen-
cial antes do prazo fi xado no plano de trabalho deverá, com 
antecedência mínima de 30 dias, requerer ao gestor, que 
decidirá de acordo com as condições da unidade e o interes-
se público.
 
SEÇÃO II 
DO TRABALHO REMOTO POR GESTÃO DIFERENCIADA  
Art. 25. O trabalho remoto por gestão diferenciada será 
pautado pelo planejamento, pela execução e pelo apri-
moramento contínuo das atividades voltadas à produção 
de resultados e terá por premissas a liderança virtual dos 
trabalhos e das equipes pelos gestores, o engajamento e 
a comunicação constante dos membros das equipes de 
trabalho não presencial e a integração das atividades com o 
trabalho presencial.
Art. 26. Para gestão das equipes e atividades será realizada, 
no mínimo, uma reunião mensal, sendo facultado ao gestor 
solicitar relatórios sobre o andamento de projetos e adotar 
outros instrumentos de fi scalização e controle, desde que 
compatíveis com a natureza das atividades e os resultados 
pretendidos.
Art. 27. A gestão diferenciada, incluindo as reuniões, os 
relatórios e demais instrumentos, será realizada preferencial-
mente com uso de ferramentas tecnológicas (e-mail, video-
conferência, processo eletrônico etc.).
Art. 28. Aplicam-se ao trabalho remoto por gestão diferencia-
da, no que forem compatíveis, as normas do teletrabalho. 
Parágrafo único. Não se aplicam ao trabalho remoto por 
gestão diferenciada as vedações previstas no art. 17, incisos 
I e II. 

CAPÍTULO  IV
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
Art. 29. Sem prejuízo dos planos de trabalho individuais de 
cada servidor, as Coordenadorias e Diretorias do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município deverão elaborar, 
em conjunto, plano de desenvolvimento institucional. 
§ 1º. O plano de desenvolvimento institucional conterá as 
ações que serão adotadas para a manutenção da estrutu-
ra presencial reduzida pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) 
meses. 
§ 2º. O plano de desenvolvimento institucional será aprova-
do pelo gestor da unidade.

CAPÍTULO V
DA ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL DE ESTAGIÁRIOS  
Art. 30. As atividades dos estagiários do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
podem ser executadas fora de suas dependências.
§ 1º. Aplica-se à atividade não presencial dos estagiários o 
disposto para o trabalho não presencial dos servidores, no 
que for compatível. 
§ 2º. A quantidade de estagiários e as atividades que pode-
rão ser executadas de modo não presencial serão estabele-
cidas pelo gestor da unidade. 
§ 3º. As atividades a serem desempenhadas deverão ser 
compatíveis com o grau de escolaridade dos estudantes e 
com a modalidade não presencial, e desde que os estudan-
tes disponham de recursos tecnológicos próprios.
§ 4º. A autorização para a atividade não presencial caberá 
ao supervisor de estágio, devendo ser preenchido plano de 
atividades, contendo o período, a descrição das atividades 
e os objetivos a serem alcançados, conforme formulário 
padrão disponível no sistema de processo digital. 
§ 5º. Durante a realização da atividade exclusivamente não 
presencial, o estagiário não fará jus ao pagamento de auxí-
lio-transporte. 
 
CAPÍTULO VI 
DO ACOMPANHAMENTO E DA CAPACITAÇÃO  
Art. 31. O servidor em trabalho não presencial deverá partici-
par de ações de aperfeiçoamento estipuladas pela Diretoria 
Executiva e pela Coordenadoria Administrativa, que podem 
ser realizadas de forma presencial ou à distância.
Art. 32. A Diretoria Executiva e a Coordenadoria Adminis-
trativa promoverão o acompanhamento e a capacitação de 
gestores e servidores envolvidos com o regime de trabalho 
não presencial, observando-se o mínimo de: 
I – 1 (uma) entrevista individual, preferencialmente por vide-
oconferência, no primeiro ano de realização do trabalho não 
presencial; 
II – 1 (uma) ação anual de capacitação para servidores em 
trabalho não presencial e respectivos gestores.  

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
Art. 33. Deverá ser remetido ao Conselho Fiscal, anual-
mente, relatório com a relação dos servidores que realizam 
trabalho não presencial, as difi culdades observadas e os 
resultados alcançados.
Art. 34. O servidor é responsável por providenciar e manter 
estruturas física e tecnológica necessárias e adequadas à 
realização do trabalho não presencial, inclusive mediante o 
uso de equipamentos ergonômicos, conforme orientações 
das áreas técnicas disponíveis na página da internet do 

Regime Próprio de Previdência Social do Município de São 
José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br/riopreto-
prev/), no ícone “trabalho não presencial”; bem como provi-
denciar o transporte e a guarda dos documentos e materiais 
de pesquisa que forem necessários à realização de seu 
trabalho.
Art. 35. O Regime Próprio de Previdência Social do Municí-
pio de São José do Rio Preto não arcará com nenhum custo 
para aquisição ou manutenção de bens ou serviços destina-
dos ao servidor em trabalho não presencial, tampouco com 
despesas indiretas decorrentes de sua realização, como 
gastos com saúde, dentre outros.
Art. 36. Compete à Coordenadoria Administrativa e suas 
gerências viabilizar o acesso remoto e controlado dos ser-
vidores e estagiários em regime de trabalho não presencial 
aos sistemas do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto, bem como divulgar os 
requisitos tecnológicos mínimos para referido acesso. 
§ 1º. O serviço de suporte ao usuário fi cará disponível aos 
servidores em regime de trabalho não presencial, observado 
o horário de expediente do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto.
§ 2º. O serviço de que trata o § 1º deste artigo será restrito 
ao acesso e ao funcionamento dos sistemas do Regime Pró-
prio de Previdência Social do Município de São José do Rio 
Preto, não sendo possível o suporte ao computador pessoal 
do servidor. 
§ 3º. Portaria editada pelo Diretor Superintendente estabele-
cerá as especifi cações mínimas aceitáveis para os sistemas 
de computação pessoais necessários para execução do 
trabalho não presencial. 
Art. 37. O gestor da unidade ou a Diretoria podem, a qual-
quer tempo e de modo discricionário, revogar ou indeferir 
o regime de trabalho não presencial, inclusive nos casos 
em que se verifi car a inaptidão ou não adaptação do servi-
dor para o exercício da nova modalidade de prestação de 
serviço, concedendo prazo razoável de 10 (dez) dias para o 
servidor retornar às atividades exclusivamente presenciais. 
Art. 38. Até 31 de dezembro de 2022, exceto nos casos 
previstos nas normas relativas à prevenção do novo corona-
vírus, não será concedido trabalho não presencial em regime 
integral, de modo que, respeitadas as regras sanitárias, o 
servidor em trabalho não presencial deverá comparecer à 
sede da entidade ao menos uma vez por semana. 
Art. 39. Revogam-se as normas que foram incompatíveis 
com a presente. 
Art. 40. Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 01 de 
agosto de 2021. 
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2021.
(assinatura digital na margem do termo)
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 67

(De 18 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da Entidade Gestora de Previdên-
cia de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV, no uso 
de suas atribuições legais, dispõe sobre a implantação da 
plataforma de videoconferência denominada “Atendimento 
Virtual”. (Proc. Administrativo 1511.00987/2021.18)
CONSIDERANDO a experiência bem-sucedida do Poder 
Judiciário com a Resolução n.º 372, de 12 de fevereiro de 
2021, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou 
a criação de plataforma de videoconferência denominada 
“Balcão Virtual”;
CONSIDERANDO a normatização do trabalho não presen-
cial, das ferramentas de processo digital e voip já estabeleci-
das no âmbito da RIOPRETOPREV;
CONSIDERANDO a existência de ferramentas para a re-
alização de videoconferência aptas a dar o suporte para a 
realização das atividades;
CONSIDERANDO que as plataformas de videoconferência 
permitem, durante o horário de expediente externo, promo-
ver o contato imediato da área atendimento de cada setor da 
RIOPRETOPREV com os segurados,
CONSIDERANDO o interesse público local,
RESOLVE:
Art. 1.º Implantar o "Atendimento Virtual" nas Coordenado-
rias, Gerências e Diretorias que fazem atendimento aos par-
ticipantes e benefi ciários do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto.
Art. 2.º O “Atendimento Virtual” é um serviço de atendimento 
aos participantes, dependentes, benefi ciários e população 
interessada, realizado através de sala virtual permanente de 
cada Coordenadoria, Gerência ou Diretoria, mediante o uso 
da ferramenta de videoconferência específi ca e durante o 
horário de atendimento ao público externo.
§1.º O usuário deverá instalar o cliente do sistema de vide-
oconferência ou acessar no formato web para acesso ao 
"Atendimento Virtual".
§2.º Se houver o acesso simultâneo de mais de um partici-
pante, benefi ciário ou dependente, o atendimento se dará 
de maneira sucessiva, observando-se a ordem de acesso à 
ferramenta, hipótese em que os demais usuários aguardarão 
a disponibilidade do servidor na sala de espera ou lobby.
§3.º Na hipótese de indisponibilidade do link de acesso ao 
"Atendimento Virtual", o atendimento deverá ser realizado 
mediante o uso de WhatsApp, Telefone ou presencial, caso 
seja possível de acordo com as normas sanitárias específi -
cas.
Art. 3.º A Gerência de Cadastro de Sistemas e Informações 
criará salas virtuais permanentes no aplicativo de videocon-
ferência, disponibilizando o link no sítio eletrônico da RIO-
PRETOPREV.
Art. 4.º O “Atendimento Virtual” não substitui o sistema de 
protocolo do processo digital, sendo vedado o uso para o 
protocolo de documentos.
Art. 5.º Coordenadorias e Diretorias devem organizar siste-
ma de rodízio ou outro formato adequado aos trabalhos para 
que seja mantido pelo menos um atendente no "Atendimento 
Virtual" durante todo o período de atendimento externo.
Art. 6.º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 
01 de agosto de 2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2021.
I. 
II. (assinatura digital na margem do termo)
III. JAIR MORETTI
IV. Diretor Superintendente

 

 

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

P O R T A R I A Nº427 
 De 18 de junho 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, considerando o disposto na Instrução Normativa nº 66, de 
18 de junho de 2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º O servidor que solicitar voluntariamente a realização do 
trabalho não presencial, em conformidade com o disposto na 
Instrução Normativa nº 66, de 18 de junho de 2021, deverá 
demonstrar possuir equipamento computacional que atenda os 
requisitos mínimos estabelecidos no anexo I desta Portaria.  
Art. 2º Fica estabelecido, como regra geral, para realização do 
trabalho não presencial voluntário, a necessidade de conexão 
banda larga de internet de pelo menos 50Mb/s para download e 
equivalentes 5Mb/s para upload . 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 01 de agosto de 2021. 

 Registre – se, Publique – se e Cumpra – se. 
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 18 de junho de 2021. 

(assinatura digital na margem do termo) 
JAIR MORETTI 

Diretor Superintendente 
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em 
seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRETOPREV. 
 

ANEXO I 
Notebook (laptop): 
 Ideal Aceitável 

Processador Clock mínimo de 
2.8 GHz 

Clock mínimo de 
2.2 GHZ 

Refrigeração Compatível com o processador 
fornecido 

Interface USB Mínimo de 3 
Interface de vídeo Mínimo 1 HDMI - 

 

 

Memória de vídeo Mínimo de 1GB 
compartilhada 

- 

Memória RAM 8GB (DDR4) 4GB 
Interface de rede Comunicação 10/100/1000 Mbps com 

interface RJ-45 
Interface wifi Wireless compatível com tecnologia 

802.11 b/g/n 
Sistema de som Jack de entrada de microfone e saída de 

fone de ouvido e alto falantes integrados 
Bateria Recarregável, com autonomia típica de 

2 horas 
Unidade de 

armazenamento 
Mínimo SSD 
240GB 

Mínimo HD 500GB 

Tela Colorida, LED, pelo menos 14” 
Resolução de tela Ao menos 1366 x 

768 
Ao menos 1280 x 
960 

Câmera Frontal integrada ao gabinete 
Fonte de 

alimentação 
Inclusa 

Teclado Integrado, preferencialmente padrão 
ABNT 

Mouse Touchpad, mínimo de 2 botões 
Software Office ou similar que contenha 

possibilidade de criar arquivos .doc e/ou 
.docx, bem como geração de 
documentos PDF 

Sistema 
Operacional 

Windows 10 (64 
bits) ou equivalente 
em Linux, desde 
que familiar ao 
usuário 

Windows 7 ou 
equivalente em 
Linux, desde que 
familiar ao usuário 

Extras Com todos os cabos / acessórios / 
drivers que acompanham o modelo, 
sendo desnecessária a aquisição de 
qualquer item para o perfeito 
funcionamento do equipamento e 
ligação a energia elétrica em 110v/220v 

 

 

Desktop (computador de mesa): 
 Ideal Aceitável 

Processador Clock mínimo de 
2.8 GHz, ao menos 
6 núcleos e 64 bits 

Clock mínimo de 
2.2 GHZ, ao menos 
4 núcleos 

Refrigeração Compatível com o processador 
fornecido 

Interface USB Mínimo de 6 Mínimo de 4 
Interface de vídeo Mínimo 1 HDMI e 1 

DVI 
Mínimo de 1 VGA e 
1 DVI 

Memória de vídeo Mínimo de 1GB 
compartilhada 

- 

Memória RAM 8GB (DDR4) 4GB 
Interface de rede Comunicação 10/100/1000 Mbps com 

interface RJ-45 
Gerenciamento 

de energia 
Nobreak de ao 
menos 1000VA 

Estabilizador de ao 
menos 500VA ou 
filtro de linha 

Sistema de som Jack de entrada de microfone e saída de 
fone de ouvido e alto falantes integrados 

Fonte ATX 110/220V 
(50/60 Hz), 
potência mínima 
de 400W Real 

Potência mínima 
de 300W Real, que 
suporte todos os 
componentes 

Unidade de 
armazenamento 

Mínimo SSD 
480GB 

Mínimo HD 1TB 

Tela Monitor de vídeo 
com tela 21,5” em 
LED LCD ou maior 

Monitor de vídeo 
com tela 19” ou 
maior 

Resolução de tela Ao menos 1920 x 
1080 

Ao menos 1280 x 
960 

Câmera USB HD USB de pelo 
menos 16 
Megapixel 

Teclado ABNT-II com 
conector USB 
composto por 

ABNT composto 
por teclado 
numérico 

 

 

teclado numérico 
Mouse Óptico, mínimo de 2 botões + 1 scroll 

Software Office ou similar que contenha 
possibilidade de criar arquivos .doc e/ou 
.docx, bem como geração de 
documentos PDF 

Sistema 
Operacional 

Windows 10 (64 
bits) ou equivalente 
em Linux, desde 
que familiar ao 
usuário 

Windows 7 ou 
equivalente em 
Linux, desde que 
familiar ao usuário 

Extras Com todos os cabos / acessórios / 
drivers que acompanham o modelo, 
sendo desnecessária a aquisição de 
qualquer item para o perfeito 
funcionamento do equipamento e 
ligação a energia elétrica em 110v/220v 

 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
19 de junho de 2020

 

 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

São José do Rio Preto, 19 de junho de 2021 
 

Prezados, 
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

ANTONIO DO NASCIMENTO 
GIMENEZ 

147.893/0 122/2021 

CLAUDIA CRISTINA 
RODRIGUES ROBERTO 

147.815/0 123/2021 

EDILSON CARVALHO DE 
MACEDO 

147.806/0 124/2021 

LUDE ELIM DE QUEIROZ 
BORGES 

147.841/0 125/2021 

SUELI DO SOCORRO 
BOLDRIN 

148.054/0 126/2021 

TULIO TAYAR CORRENTE 148.057/0 127/2021 
ODETE BATISTA ALVES 147.768/0 171/2021 
HELENA MARIA DA SILVA 147.839/0 173/2021 
PAULO CESAR GARCIA 
FERREIRA 

147.865/0 128/2021 

Considerando que a Lei Municipal n.º 9.678/2006 prevê 
em seu art. 37, §3º, II, “e”, que a Permissão de Uso será 
cassada caso o permissionário abandone o ponto ou 
desista da atividade; 
Considerando que o abandono ou desistência configura-
se com o fechamento do ponto, a inatividade do local ou 
o encerramento irregular da atividade, por prazo que 
exceda a 30 (trinta) dias seguidos, ou a 60 (sessenta) 
dias interpolados no período de um ano, sem a prévia 
comunicação da Secretaria gestora, sobre fato que 
impeça, temporária ou permanentemente, que o 
permissionário continue no exercício da atividade; 
Considerando que fora verificada a ausência de 
atividade de forma a configurar a inatividade.  

Ficam V.S.ª devidamente NOTIFICADOS: 
 

 
 

1 - Da abertura de processo administrativo de CASSAÇÃO do Termo de 
Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, §3º, II, “e”, do 
Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 
18.374/2020; 
2 - Da necessidade de RETIRADA do local dos equipamentos 
utilizados, no prazo de 10 (dez) dias; 
3 - Fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da ampla defesa, 
por meio da apresentação de defesa por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da presente notificação. 
4 - Haverá o cancelamento de ofício da Inscrição Municipal e da 
Permissão de Uso após o prazo para recurso, ou do seu indeferimento. 

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 

IFP/SEMDEC 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de 
Talhado foram concedidas por prazo determinado, ou seja, vala 
comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos 
os responsáveis legais constantes das declarações de óbito, 
registrando que alguns foram notificados pessoalmente e/ou por 
intermédio das pessoas que receberam a correspondência 
postal, enquanto que outros não receberam a notificação em 
razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei 
Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as 
sepulturas para realizações de novas inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 
5979 de 10 de outubro de 1995, ficam convocados a comparecerem 
na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares 
das pessoas abaixo relacionadas inumadas nas sepulturas, 
localizadas nas Quadras nº 05 e nº 08 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles 
sepultados ou os restos mortais serão transferidos para ossário 
comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 
de outubro de 1995. 

Nome do 
Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento 

Nome da 
Mãe 

Nome do 
Pai RG CPF 

Moises Miguel 
Câmara 30/09/1961 07/03/2018 

Maria 
Ramos 
Camara 

Benedito 
Pastor 
Camara 10.841.977 n/c 

João Bonifácio 
da Fonseca  05/06/1957 21/04/2018 

Maria 
Ambrosina 
da Fonseca 

Antônio 
Fonseca 
Filho 

50.735.359-
6 

348.742.321-
91 

Antônio 
Masciarello 07/09/1946 05/05/2018 

Alfonsina 
Cichille 
Masciarello 

Domênico 
Masciarello 5.931.378 

606.820.278-
04 

 

 

Lauro Stasiak 14/06/1962 02/05/2018 
Petronilia 
Stasiak 

Pedro 
Stasiak 

53.214.183-
0 n/c 

Odirley Maier de 
Souza 23/01/1979 10/05/2018 

Lúcia de 
Fátima 
Geraldo 

Julio Maier 
de Souza  

52.624.182-
2 

111.011.446-
02 

Para que tome conhecimento do presente Edital, 
mandamos publicar no Diário Oficial do Município durante 2 (dois) 
dias. 

São José do Rio Preto, 18 de junho de 2021. 
              ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação
F U N D E B

Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
25/06/2021 – Sexta-feira – 14h
� Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do 
dia 07/06/2021;
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações 
de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expedi-
das;
 - Interno nº 15/2021 – Departamento de Transportes;
 - Ofício nº 1726E/2021 – CGAUX/DIGEF/FNDE/
MEC;
 - Ofício FUNDEB nº 03/21 – novas classifi cações 
contábeis;
 - Ofício FUNDEB nº 04/21 – solicita OPs: Educação 
Infantil Apoio Suplementar;
 - Ofício FUNDEB nº 05/21 – Censo Escolar 
2021/2022;
 - Ofício FUNDEB nº 06/21 – Elaboração e discussão 
da proposta orçamentária;
 - Ofício FUNDEB nº 07/21 – Elaboração e discussão 
da proposta orçamentária (SME).

Ordem do dia
� Analisar e emitir parecer conclusivo sobre a presta-
ção de contas do Programa EDUCAÇÃO INFANTIL – APOIO 
SUPLEMENTAR;
� PNATE – Receita e Saldo – maio de 2021;
� PNATE – Processos de pagamento – maio de 2021;
� PNATE – Parecer anual, referente ao exercício de 
2019;
� PNATE – Parecer anual, referente ao exercício de 
2020;
� FUNDEB – Execução Orçamentária – maio de 2021;
� FUNDEB – Processos de pagamento – maio de 
2021.
Obs.: As observações do analítico deverão ser apresentadas 

na reunião.
Fabiano de Jesus
Presidente

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO 
POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE 
INCRIÇÃ

O 
MUNICI

PAL 

PROTOC
OLO DESPACHO 

OIJANE CRISTINA OLIVEIRA  3302780 20211250
16 

INDEFERID
O 

GUSTAVO MARQUES 
MORAES ME ENCERRADA 1415870 20211257

69 
INDEFERID

O 

MAURO CARLOS BISCA 3066780 20211220
36 

INDEFERID
O 

 São José do Rio Preto, 18 de junho de 2021. 
 

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO 

POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE 
INCRIÇÃ

O 
MUNICI

PAL 

PROTOC
OLO DESPACHO 

POLOTTO ENGENHARIA DE 
AVALIAÇÕES RIO PRETO 
EIRELI  

1075950 20211052
21 

INFORMAÇ
ÃO 

São José do Rio Preto, 18 de junho de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / 
Semfaz 

 

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1925-1

                          Fica notifi cado, João Paulo Silva de Oliveira, 
proprietário do imóvel sito à Rua Redentora, nº 2520, quadra 
- , lote 83, Vila Imperial, que em virtude de ter sido enviado 
o Auto de Multa nº 1925-1, emitido em 31/05/2021, assina-
do pelo agente fi scal de posturas Rodrigo André Morsillo, 
tratando de reforma sem o Alvará de Reforma, em desacordo 
com as Leis Municipais 13.709/2021, 649/2021 – art. 352, 
10.290/2008 – art. 9, de que deverá recolher aos Cofres Mu-
nicipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publica-
ção, a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três reais 
e sessenta centavos), uma vez que o referido Auto de Multa 
nos foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto AR BR 39155960 3 BR, acusando 
"mudou-se (imóvel vazio)".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste 
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntá-
rio, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 18 de Junho de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202113262
9 ADEMIR ANTONIO PERUSSO ME 

202112728
8 CAIQUE BARBOSA PRETTE 

202112638
1 

CASA DE REPOUSO PARA TERCEIRA IDADE SANTA FÉ 
LTDA 

202112695
3 CENTRO EMPRESARIAL ACACIA 

202112336
4 CLINICA DE ODONTOLOGIA GUIMARÃES E MOREIRA LTDA 

202111530
3 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E 
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU 

202112557
1 CONDOMINIO EDIFICIO ANA JORGE CURY 

202111959
5 CRISTIANI TEIXEIRA DE SOUZA 28892528840 

202111930
7 DLS GONDOLAS LTDA 

202111603
9 ELIAS SOUZA OLIVEIRA 

202112739
3 ELZA CLARA RODRIGUES 045426318000 

202111821
4 EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO EIRELI 

202112796
0 FABIO ENZO FUKUJU ME 

202112756
9 FABIO SILVA MOSCARDINI 

202112637
4 IGREJA CAMINHO DA VERDADE 

202113210
1 INTER SPE SJRP 7 INCORPORAÇÃO LTDA 

202112668
7 ITAU UNIBANCO S/A 

202113363
4 JOSE LUIZ ZILLI 

2 
 
202111030

3 JURANDIR DE JESUS GARCIA 

202113280
8 LB CABEÇOTES LTDA 

202111779
8 LIGA RIOPRETENSE DE COMBATE À TUBERCULOSE 

202113358
9 NOBREGA & NOBREGA PATOLOGIA VETERINÁRIA LTDA 

202113338
7 OSC MAQUININHA DO FUTURO 

202112513
5 

PUNTO GRAPHICO PRODUTOS PARA O INDUSTRIAL 
GRAFICO LTDA ME 

202110773
5 SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO 

202111376
5 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA 

202112382
9 TWO 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

202111295
4 VALERIA POLTRONIERI CASARIM LAMON 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 18 de Junho de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

  20211096
91 

2023 BORGHESE BOULEVARD 1 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA 

20211102
72   ABILIO MIGUEL PRATES MAZARO 

20211192
06   ADRIANO DA SILVA JORGE 

20211230
44   AFONSO HENRIQUE SILVA DE 

ATHAYDE 

20211186
00 

202111860
4 

202111860
9 

 ALAN CLEBER ROSA 

20211186
33   ALCEBIADES JOSE AMERICO 

20219867
0   ALCEBIADES JOSE AMERICO 

  20211331
40 ALCEU DE OLIVEIRA 

20211054
49   ALESSANDRO CARAN ZACARIAS 

 

202112606
1 

202112606
3 

20211260
66 ALEX ANTONIO DOS SANTOS 

20219742
8   ALEX SANDRO DE CARVALHO 

20211104
40   ALEXANDRE DA SILVA SANTOS 

20211094
19   ALEXANDRE DE OLIVEIRA AUGUSTO 

20219801
9   ALEXANDRE MIGUEL SANTOS 

LOPES 
20211334   ALISSON LEÃO TOBOLSKY 

2 
 

32 

 202112648
1  ALTENOR DA CONCEIÇÃO DE PAULA 

20211251
71   AMANDA BEATRIZ RIBEIRO 

20211059
81   AMANDA ORNELO SANTOS 

 202112199
1  AMANDA SCHIO GORAYEB 

SARTORELLI 
20214479

8   ANA CAROLINA CARREIRA SILVA DE 
ARRUDA SOUZA 

20214043
8 

202112531
2  ANA CAROLINA CONSTANTINO DA 

SILVA 
 202160696  ANA PAULA MARTINS TAVEIRA 

20211194
54   ANDERSON DIAS GOUVEIA COUTRIM 

  20211270
69 ANDREA NICOLAU 

  20211400
37 ANDREY JOSE MAMED JORDÃO 

20211242
37   ANGELA REGUEIRA DE PAIVA 

20211173
37   ANGELO CARLOS DA SILVA 

20211356
64   ANIZIO DEL ARCO JUNIOR 

20211216
75 

202112168
1 

202112168
4 

 ANTONIO DONIZETE DA SILVA 

  20211103
83 ANTONIO JESUS BRAMBATTI 

20211135
01   ANTONIO LUIS FERREIRA 

20211152
14   APARECIDO DONIZETE PERES 

 202110673
0 

20211067
24 BARBARA BARUFFI ZAFANI ARID 

20211264
57 

20211153
  BARBARA DA ROCHA ABREU SILVA 

3 
 

06 
20211158

59   BARBARA DE OLIVEIRA GONÇALVES 

20211049
60   BORGE RODRIGUES ENGENHARIA 

LTDA 
20211245

98   BRUNA ISMAEL PIRILLO 

20211109
08   BRUNO HENRIQUE SANTANA 

20211098
22   CAIRE LUCAS LEOTTA 

 202112817
5  CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

JUNIOR 
20219563

8   CARLOS SEQUEIRA DIAS JUNIOR 

20211116
84   CATIA CRISTINA MARQUES 

 202110608
5  CESAR CERIANI 

 202111022
3  CLAUDEMIR CESAR DARIO DE 

OLIVEIRA 
20219280

0   CLAUDENIR VALTER BISCASSI 

20211160
53   CLEBER JUNIOR DA SILVA 

20211172
52   CLEIA GOMES DA SILVA 

 202030045
0  CONSTRUK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA 
20211263

39   DAMIAO AGUIAR GOMES 

 202110669
7  DEBORA DE SOUZA FONTES 

20211335
87   DEBORA GOUVEA 

20211143
00 

202111431
1 

202111454
9 

20211143
12 DENILSON MOTTA 

20213714
3   DIEGO LUIS MATARAZI PENHA 
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4 
 
20211097

75   DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA 

20211247
75   DURVAL PRATES 

20211264
76 

202112647
7 

20211264
78 EBERSON FERREIRA DE FREITAS 

 202113026
9  ED MILTON DA SILVA BORIN 

20211205
97   EDER RALHA DE CASTRO ROSA 

20211384
09   EDISON LUIS ARROYO 

20219601
4   EDIVAM ROBERTO PERSEGUIM 

  20211376
98 EDUARDO FERNANDES GOMES 

20211090
82   EDUARDO WENGREY GOMES DE 

MELO 
20219580

2   EDVALDO FACCHINI ALVES 

20211259
42   ELIEL GOMES RODRIGUES 

20211263
49   ELIEL RIBEIRO ALVES 

20211228
43 

20211184
72 

  EMERSON EMMANUEL MORAES 

20211015
92   ETERNO DE FREITAS MACEDO 

 202112704
0  EUCLIS SILVA LIMA 

20211143
64   EVERTON CONSTANTINO DA SILVA 

20211123
04   FABIANA FERREIRA DOS SANTOS 

20211069
17   FABIANO EVERTON LOURENÇO 

20211191
14   FABIO ALEXANDRE AGRELI 

  20211191 FABIO EDUARDO CORREA 
5 

 
30 

 202111963
4  FABIO HENRIQUE MARTINS 

  20211033
82 FABIO SILVA ROMERO 

20211081
17   FABIO UGA DOS SANTOS 

20211277
54   FABIO VENTURINI ANGUERA 

  20211326
73 FABIO WILLIAN CAMPOS 

20211014
60   FELIPE PIRASSOLO MARTINEZ 

20211220
10   FERNANDA PELICERI CENTURION 

20211261
57   FERNANDO BRUNO DE SOUZA 

20211168
46   FERNANDO JOSE SACHO 

20211023
30   FERNANDO SCANTAMBURLO 

  20211237
13 

FLAVIA CRISTINA MARQUES DE 
SOUZA VIANA 

 202110479
7  FRANCIELE BIZELLI BARRIONUEVO 

20219874
1   FRANCISCA VALDENISE DINIZ SILVA 

SANTOS 

 202110484
1  GABRIEL ALMEIDA DE ARAUJO 

20211238
70   GABRIEL ROBERTO DA SILVA 

20211124
6 

202110754
3 

202111249 

20211125
3 

20211125
4 

GABRIELLA TONOLI 

 202111069
62  GIANCARLA RODRIGUES RESENDE 

20215818
5   GILBERTO FRANZONI 

20211205
37   GILDO FILIE 

6 
 
20211038

67   GIOVANA CAROLINA BUENO VIEIRA 

  20211376
71 GISELE PRISCILA DE OLIVEIRA 

20211234
46   GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA 

BARRETO 
20211220

41   GUILHERME CARVALHO MENEZES 

20211184
07   GUILHERME HENRIQUE FINOTTI 

20211116
21   GUSTAVO ANDRIOTI PINTO 

20211107
16   GUSTAVO CALDEIRA TAVEIRA 

20211220
52   GUSTAVO CALDERAN 

20211134
20   GUSTAVO GABUGGI PUGINA 

  20211271
45 HELOISA HELENA LOPES 

  20212873
5 

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA 
DE DEUS 

20211063
30   INGRID ARDUINI MARTINS 

20211088
94   IRINEU CASSALHO 

20219946
4   ISABEL CURI NAME 

20211184
85 

20211206
07 

202112047
3  ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 

  20211308
99 IVAIR FERREIRA DE SOUZA 

20219764
0   IZABELA LIDIA SOARES CARDEAL 

 202110373
9  JAIRISSON GERALDO MACHADO 

 202110182
1  JAMISON FERREIRA DOS SANTOS 

20211176   JESSIKA KARINA PICOLI ARCANJO 

7 
 

84 

 202112986
4  JHONATAN DOS REIS MOREIRA DA 

SILVA 

  

20211215
51 

20211215
50 

JOAO CANTARELLI FILHO 

  

20211422
07 

20211422
08 

JOÃO LUIZ FURLAN 

 202197585  JOÃO UMBERTO FERRARI 
 202199162  JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA 

20211240
79   JOAQUIM ALEXANDRE DE PAULA 

20211115
34  20211183

73 JONATHAN DE PAULA CHIACHIO 

  20211413
27 JORGE MENEZES SILVA 

20211202
98   JOSE ALEX BALDUINO 

  20211361
15 JOSE CARLOS BRASSOLATI 

20215285
1   JOSE CARLOS FERRARI 

20211076
01   JOSE CLAUDIO LOIS 

 202112423
1  JOSE FERNANDES RAPOSO 

  20211388
88 JOSE FRANCISCO DO AMARAL 

20211144
85   JOSE HENRIQUE ALESSIO BABROSA 

DA SILVA 
20211259

89   JOSE ILTO AGUIAR 

 202198117 20219806
6 JOSE LUIS POLEZI 

 202199102  JOSE MARIA DA SILVA 
20211218

85   JOSE MAURICIO DOMINGUES 

  20211324 JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
8 

 
54 

20211331
97   JULIANA FERNANDES PIRES 

20211018
44   JULIANA TRIDICO 

 202112030
9  JULIO CESAR AZEVEDO LIMA 

20211263
62   KARINA CARLA MOREIRA MONTEIRO 

20211094
06   KARINE NERY NOGUEIRA DE MATOS 

20211307
15   LARISSA RODRIGUES DA COSTA 

LEITE 

 202110544
1  LEA JANE GOMES SCIENCIA 

20211158
45   LEILA ROSANGELA DA SILVA 

RODRIGUES 
20211194

34   LEONARDO ATAIDE DE FREITAS 

20211267
34   LEONARDO SANTAELLA RIZZO 

20211334
94   LEONARDO SEGURA FERNANDES 

20211080
84   LIBERTO VISCUSO 

20211092
02   LILIAN DE SOUZA VIEIRA 

  20211323
28 

LOZADA ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
LTDA 

20211153
02   LUBENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA 
20211133

66   LUCAS DE PAULA FATINI 

20211194
36 202194519  LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO 

20211250
65   LUCIANA CRISTINA DA CUNHA 

20211168
27   LUCIANO GONÇALVES DE LIMA 

20211177
55   LUCY ELIANA VALIENGO BERNI 

RAMOS 
9 

 

  20211413
35 LUIS ANTONIO ALVES 

20211182
04 

20211064
21 

  LUIS HENRIQUE GARCIA 

20211238
22   LUIS HENRIQUE PINTO 

20211218
66   LUIS OTAVIO MENEGILDO 

20211128
48   LUIZ FELIPE DE SOUZA SISSON 

20211130
04   LUIZ FERNANDO DE VITO 

20211114
58   LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH 

 202112261
0  LUIZ HENRIQUE BARBOZA 

  20211334
14 LYNIKER HENRIK PINTO 

  20211369
44 

M R ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO S/S LTDA 

20211092
72   MAIARA ARRUDA GARCIA DE 

ALMEIDA 

 202112537
3  MAISA DA MATA 

20211240
67   MANOEL MENDES DE LIMA 

20211000
50   MARCELO COSTA ESTEVAM 

20214296   MARCELO FELICIANO SORRILA 
20219897

7 
20219543

5 

  MARCELO FERRAZ 

  20211360
72 MARCELO GOMES FAIM 

20219613
1   MARCELO RODRIGUES PEREIRA 

JUNIOR 

  20211268
48 MARCIO ALVES BARBOSA 

10 
 
20211079

47   MARCIO AUGUSTO SALVADOR 

 202196188  MARCIO FRANCO FONSECA 
20211188

36   MARCIO MARQUES 

20211058
09   MARCOS VINICIUS BASSI 

20211332
09   MARCUS VINICIUS DE JESUS 

VITORINO 

 202151894  MARCUS VINICIUS DE PAULA 
MORAES 

20211157
89   MARIA DAS CHAGAS ALTINA BARROS 

  20211251
91 

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA 
PEREIRA 

20211055
18   MARIA LUCIA ATIQUE GABRIEL 

20215284
8   MARIA REGINA CANILE 

  20211336
54 MARIA REGINA MORENO MARTINS 

20211107
05   MARIANA MARTINS JANUARIO 

GALASSI 
20211242

35   MARINA THOMAZ ARID 

20211144
00   MARIZA VIEIRA GONCALVES 

20211202
80   MATEUS PIRES DOS SANTOS 

20211122
54   MATHEUS ASSAD SUCENA BRANCO 

20219416
7   MATHEUS GUEDES DOS SANTOS 

 202110482
6  MATHEUS LONGO BARALDO GOMES 

20219902
1   MAYARA BOTTURA 

20211004
29   MILLA TATTILUCY GOMES MATIAS 

  20211357
21 MILTON CARLOS FRIGO JUNIOR 

11 
 

  20211195
13 

MUNIZ ADMINISTRADORA DE BENS 
LTDA 

20211131
09  

20211013
52 

20211131
11 

N R B PASCUTTI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA ME 

20211082
07 

202110821
0 

20211082
13 NAIR BATISTA ALVES 

20211270
76   NATANAEL SANTO ZAMBELLE 

20211239
74 

20211185
03 

  NATHAN FELIPE RODRIGUES 
MALAVASI 

 202111088
7  NEUSA INDALECIO DA SILVA 

  20211417
74 ODAILSON DE FERNANDO 

 

202111842
0 

202111842
4 

 OLIVAR ALVES MENEGILDO 

20203092
65 

202030926
9 

20203092
71 OSVALDO DELAMURA 

 202111966
7  P & G ADMINISTRADORA DE BENS 

PRÓPRIOS  

 202195601  PABLO LOURENÇO BARBARELLI 
FRAZATO 

  20211381
42 PANDIN MOVEIS E AÇO LTDA 

20211079
70   PATRICIA VERA DE ASSIS 

20211062
27   PAULO ROBERTO FERIAN GARCIA 

 202110173
2  PRISCILA SILVA DOS SANTOS 

 202161566  RAFAEL BENVINDO RODRIGUES 
20211264

95   RAFAEL HENRIQUE VIANA 

20214354
2   RAFAEL LUCAS CAMPOS MENDES 

SILVA 

12 
 
20211301

85   RAFAELLA DA SILVA FRANCISCO 

  20211263
32 REGINA MARIA ENOMOTO TABARINI 

 202112269
2  RENAN LAUREANO PICOLO 

  20211400
55 RENATA BLOTTA BAPTISTA 

20211194
17   RENATA DA SILVA PRETI VILELA 

20211107
26   RENATO ANTONIO XAVIER 

  20211270
48 RENATO DARIO DE SOUZA 

 202112878
4  RENATO KLEBER DO NASCIMENTO 

 202111818
9  RICARDO ALESSANDRO MELA 

  20211275
46 RICARDO ALEXANDRE ALVARENGA 

20211103
33   RICARDO BAPTISTA REZENDE 

20211083
00   RICARDO FUNES BASTOS 

 202111242
8  RICARDO REIS DE SOUZA 

20211158
76   RINALDO SOLDAN JOAZEIRO 

 202111509
3 

20211151
04 

20211094
12 

20211009
34 

20211240
14 

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

20211055
23   ROBENILSON CARVALHO DA SILVA 

20219292
4   ROBERT CARACIK JUNIOR 

20211239   ROBERTO ALVES DA SILVA 
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13 
 

88 

  20211273
09 ROBERTO APARECIDO ROSSELI 

20211288
82   ROBERTO GIL DA SILVEIRA GOES 

  20211383
98 RODOLFO MORAES BULGARELLI 

20211250
55   RODRIGO HENRIQUE CATARDO 

 202110960
5  RODRIGO MARQUI GARCIA 

20216097
8 202160979  RODRIGO MARTINO DIAS 

  20211385
52 ROGERIO GABRIEL 

20211038
69   ROGERIO HERMENEGILDO 

 202112316
9  ROGERIO MADUREIRA DE ALMEIDA 

20211136
39   RONI CESAR SARAIVA VIEIRA 

 202112423
2  ROSANA CRISTINA BIZERRA DO 

COUTO 

 202112277
0  ROSEMARY HEGLEN DE SOUZA 

ALVES 
20211194

23   ROSICLER GARCIA RODRIGUES 

20211193
77   SAULO EFRAIM COSTA DE OLIVEIRA 

 202112022
2  SEBASTIÃO BENEDITO PAIVA 

20211238
14   SERGIO DANIEL LEITE CRIVELIN 

20219696
4   SERGIO LUIZ SUCCI PESTANA 

20211253
55   SIDNEI PEREIRA 

  20211368
24 SILVERIO ARMANI FILHO 

20219994
4   SILVIA APARECIDA SOARES 

14 
 

 202110983
8  SILVIO DONIZETE DELFINO 

  20211383
78 SIMONE FERREIRA GOMES 

20211201
04 

202112011
1 

202112010
8 

20211201
14 SOLANGE ZANFOLINI CALVO 

20219876
6   SONIA CRISTINA DELALATA 

FERREIRA 
20211307

23   SONIA FERREIRA 

  20211372
02 SUITIBERTO CARLOS RABESQUINE 

20211055
16   TACITO DE PAULA FACIOLI 

20211096
27   TAISA CRISTINA VOLTAN ARAUJO 

  20211371
46 THIAGO BUENO DE OLIVEIRA 

20211194
39   THIAGO SAVIO DE OLIVEIRA 

20211133
15 

202111730
7  THYAGO DALUR RODRIGUES NETTO 

 202112425
0  TIAGO FRANTIESCO MENDES 

MAGNOLER 

  20211273
71 TITITI COMERCIO DE SUCATAS LTDA 

20211128
68   VALÉRIO PUGLIA GOMES 

20211160
95   VALMIR DE OLIVEIRA DORETTO 

20211005
51   VALTER BISPO 

20214342
9   VANEIDE CONCEIÇÃO PACHECO 

20219894
3   VIVIAN REGINA BACCO 

20211112
34   WELITON FRANSCISCO DOS 

SANTOS 
  20211018 WELLINGTON CANDIDO VIANA 

15 
 

25 
20211168

20   WESLLEY DOUGLAS SCABORA 

20211201
43   WG RIO PRETO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL EIRELI ME 
20219278

1   WILKINSON LUIZ DE OLIVEIRA 

  20211373
42 WILSON DONIZETE DO NASCIMENTO 

20211117
60   WILSON EDSON NUNES PINHEIRO 

20219561
0   WISLEY FERREIRA LIMA 

20216105
5   ZHANG YUNZHU 

  20211396
10 ZILDA MARTINS CAMPANHA 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 18 de Junho de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

20211229
36   ADMILSON JOSÉ VIEIRA 

20211548
0   ALESSANDRA KRAINER FONTES DA 

SILVA PINHO 
202111727

3   ALEX DE SOUZA GABARRÃO 

20211312
95   ALEXANDRE AUGUSTO CABRAL 

  20211007
54 ALEXANDRE JOSE GRECCO 

20211322
12   ALEXANDRE SILVA SOUZA 

202112911
0   ALVARO JOSE DA CRUZ 

20211409
15   ANA CAROLINA LOURENCO 

20211217
81 

20211217
97  ANA PAULA SIMPLICIO DE OLIVEIRA 

20211264
79   ANDRE LUIS LOPES MARTINS 

  20211371
18 ANESIO RODRIGUES DOS SANTOS 

20211239
07   ANNA CAROLINA VENDRAMINI 

FLEURY 
20211270

65   ANTONIO CARLOS MICHELON JUNIOR 

20211333
62   ANTONIO IRANILDO GONCALVES 

MUNIZ 
202111040

9 
20211103

97  ANTONIO JESUS BRAMBATTI 

20211388
84   APARECIDA DONIZETE PEREIRA DOS 

SANTOS ZARATIM 
20219352

1   ARIOVALDO HENRIQUE BALBINO 
BUCCA 

20211384 20211384  ARLINDO FERNANDES 

2 
 

91 94 

20219414
1   

ASSOCIACAO COMERCIAL E 
EMPRESARIAL DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 

202111968
6   AUTO POSTO CAFÉ PAULISTA LTDA 

EPP 
20211286

44   BENEDITA CESAR DALBEN 

 20219699
9  

BEST CENTER NOROESTE PAULISTA 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

20214337
2   BRUNO HENRIQUE PEREIRA 

 20211193
90  C C L ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA 
20211468

9   CAINA MARTINS MENDONÇA 

20211273
63   CARLA LORRAYNE RODRIGUES 

20211333
88   CARMEM S SANTOS TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS EIRELI ME 

  20211308
76 CARMO EZEQUIEL PEREIRA 

202111950
9   CAROLINA AREDES PRIULI DE LIMA 

20219568
8   CHARLENE SILVA MOURA 

20211220
48 

20211220
51 

20211220
49 CLAUDIA MARIA MARTINS 

 20211220
50  CLAUDIA MARIA MARTINS 

20211240
74   CLEBER FELICIANO VIEIRA 

20211080
44   DANIEL ALVES RIBEIRO 

 20211344
55  DANIELE PRATA DE CARLI FERREIRA 

20203051
17   DANILO MADLUM SILVA 

20211347
13  20211347

15 
DDF EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA 

3 
 
20211335

19   DEBORAH LARISSA GRIGOLETE DE 
OLIVEIRA 

20211386
76   DECIO MAFEI 

202111087
7   DENIS FRANCO FERREIRA PEDROSO 

202111598
1   DHYONATAN CARVALHO DE FRANCA 

20211387
62   DIEGO REGIS FRASSATTO 

202111881
4 

20211185
25  DIEGO SOUZA CORREIA 

202111380
1   DIONISIO IFANGER 

202111473
3   DIRMAS PEDRO NAME 

20211263
52   DROP EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 
20219964

9   EDERSON CARDOSO LEAO 

20216154
9   EDILEUSA CARLOS DA GAMA 

202111810
7   EDSON BARBOSA DA MATA 

202111731
8   EDVALDO DE SOUZA NASCIMENTO 

 20211230
30  ELCIO BERNARDO 

20211052
58   ELDER JOSE DE PAULA 

20211055
29   EMERSON RODRIGO JULIÃO 

20213608
9   ERIKA CRISTINA GORLA RILLO 

 20211289
31  EZEQUIEL MARCELLO 

20211043
3   FABIANO MULLER LIMA DA SILVA 

20203082
49   FABIO FELIPE 

 20211333  FABIO RODRIGO PASTORELLI 
4 

 
51 

202111778
2   FAGNER FRANCISCO DO 

NASCIMENTO SILVA 
20211068

71  20211068
51 FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

20211384
40 

20211384
42  FERNANDO PELEGRINI NETO 

 20211384
44  FERNANDO PELEGRINI NETO 

20214000
9 

20214001
4  FERNANDO TRIDICO 

202111794
4   FIVE SYSTEMS ENGENHARIA LTDA 

 20219568
5  FLORISVALDO DE SOUZA SALVIONE 

202111710
2   FRANCISLAINE REGINA CANDIDO 

202111938
5   

FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 

20211252
50   GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO 

20212245   GABRIEL GONCALVES DIAS MORENO 

202111252  20214553
6 GABRIELLA TONOLI 

20211244
81   GARP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA 
20211285

99   GILSON ARAUJO SILVA 

202111958
0   GIULIANO GIRARDI 

202111355
3   GLAUCIA DOS SANTOS 

20211370
85   GRAZIANE VAZ 

20211326
53   GUIDO LUIZ MORGON 

20217027 20217028 20217029 GUILHERME THEODOSIO DE 
FERNANDO 

202111213
4  20211135

31 HELIO NARDO 

5 
 
20211207

01   IGOR GUSTAVO CAMACHO 

20219559
3   

IGREJA EVANGÉLICA PETENCOSTAL 
JEOVÁ NISSI MINISTÉRIO CRISTO 
PARA AS NAÇÕES 

 20211331
03  ILSON ANTONIO ALVES 

202111090
5  20211109

10 ILZE RIBEIRO CASELLA 

202111681
5 

20211168
16 

20211219
04 IRENE APARECIDA PEZAREZI SOUTO 

202111799
6   ISABELLE PANARO BRAGA 

20211269
12   ITAU RENT ADMINISTRACAO E 

PARTICIPACOES S/A 
20211335

24   JAIR IRINEU ROSARIO 

 20219562
2  JESSICA VENANCIO FERNANDES 

 20211271
69  JOANA DURVALINA DOS SANTOS 

 20211159
31 

20211159
38 

20211159
37 

JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO 

 20211374
09  JOÃO URIAS DA SILVA 

 20211058
07 

20211058
03 JOSE LUIS FAGUNDES 

  

20211299
22 

20211381
07 

JOSE LUIZ ZILLI 

20215212
7 

20215212
9  JOSE TEIXEIRA SERON 

20211268
51   JOSE VIEIRA DE BRITO 

20211289
82   JOSIANE ANDALECIO DE ARAUJO 

 20215246
8  JULIANO APARECIDO DE LIMA 

6 
 

 20211256
92  JULIANO CESAR FESTUCCI 

 20211205
73  KLEBER MATHEUS SANT ANA DE 

OLIVEIRA 
20211271

79 
20211271

81 

  L D EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

20211276
94   L S A PASCUTTI EMPREENDIMENTOS 

IMONILIARIOS LTDA 
20211365

05   LEIVAS JOSE REGACCINI 

 20211271
67  LEONARDO ANTONIO DE CASTRO 

PERES 

 20211335
72  LEONARDO VITORIO DE SOUZA 

STUGINSKI 
20211420

90   LEONILDO APARECIDO NARDIN 

  20211374
78 LILIAN MARIA PENTEADO GUSSON 

20211200
96   LIZABETE VAZ PICOLO 

20211306
00   LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE 

LTDA 

 20211083
72  LUIS GUSTAVO ZITO DE MORAES 

20211304
22   LUIZ FERNANDO DOS SANTOS 

20211382
58   LUIZ FERNANDO LOPES JUNIOR 

  20211365
90 

M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

20211312
31   MARA LIMA CORREA 

20211405
47   MARCELO DE FREITAS CAETANO 

 20211251
34  MARCELO FERRARESE 

 20211251
88  MARCELO RICARDO FRANCO 

GUIMARAES 
 20219304  MARCELO RODRIGUES PEREIRA 

7 
 

9 

 20211214
97  MARIA CLEUZA ENSIDES LEAL 

202111779
4   MARIA DA GRAÇA GARCIA LEMOS 

20211214
72   MARIA JOSE SARAIVA 

20211279
63   MARIANA RISCALI BORTOLAN 

TEIXEIRA 
20211055

24   MARILIA VIVIANE DIAS DE SOUZA 

 20217436
2  MARINALDO RIBEIRO 

20211265
01   MARIO LUIS BONOTO 

 20211259
64  MARLENE MISSIAS COSTA 

202111177
1   MATHEUS FORTI FIGUEIREDO 

 20211235
36  MATHEUS MENEZES GONÇALVES 

20211395
95 

20211395
97  MATHEUS VINICIUS TREVIZAN ROZA 

 20215499
6  NATALIA BANDEIRA CEZAR CLARO 

 20211109
47  NATALIE DE OLIM VALENÇA 

 20211200
10 

20211200
04 

20211200
17 

NATALINO GERALDO PASCUTTI 

 20211200
68 

20211200
67 NATALINO GERALDO PASCUTTI 

  20211200
70 NATALINO GERALDO PASCUTTI 

20211305
74   NATHALIA DANIELE FRANCO BANHOS 

20211282
04   NATHALIA JOANA GARCIA DE LIMA 

 20211239
33  NAYARA ROBERTA COSTA BENA 
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20211322

55   ODIRLEI BERNARDINO DOS SANTOS 

20219922
6   ORME ADMINISTRAÇÃO E 

EMPREENDIMENTO LTDA 
202114116

4   PAULO CLOVIS YUKIO NAGASSO 

 20211226
24  PAULO FARIA 

20211097
71   POLIANA DA SILVA ROCHA 

20211286
57   PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO 
20211229

88   RAFAEL GUSTAVO DE SOUZA 

20211328
66   RENATA DO CARMO DOMINGUES 

20211240
06 

20211240
17 

  REVERSON MORETI 

 20211335
56  RICARDO ISRAEL DA SILVA 

20219396
8  20219397

1 RICARDO MARTINS PINTO 

 20211217
67  RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

 20211009
31  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211094
05  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211217
43 

20211217
47 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211362
92  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 

20211240
11 

20211271
04 

20211217
86 

20211271
06 

20211270
79 

RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211270 20211270 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
9 

 
97 98 

20211332
26   ROGERIO ALEXANDRE REIS 

20211276
33   RONIVALDO DE ARAUJO 

20202769
83 

20202769
86 

20202769
93 RUBENS GONÇALVES 

20211220
45   RUBENS RAMAZOTI 

 20211282
05 

20211282
46 

SALES & CHIANEZZI INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA SPE LTDA 

20214951
9   SAMUEL DO NASCIMENTO 

FERNANDES 
20211250

27   SERGIO TARRAF FILHO 

202111574
8   SILVANO CARLOS ALVES 

20219436
9   SILVIO MATARAZO PELICER 

20214218
2   THAUANY QUEIROZ SERIGUSSI 

20211298
41   THIAGO MARTINS DA SILVA 

20211388
40   TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS 

202111324
1 

20211132
42  VALDEIR RODRIGO ANTONIO 

  

20211387
87 

20211387
85 

VANDERLEI RISSO 

202111363
0   VERONILDE DA SILVA PEREIRA 

20211369
37   VICTOR BUENO BARACIOLI 

  20211413
48 

VIVIANI APARECIDA LOPES DE 
TOLEDO 

202111124
2   VLAMIR DIANA 

20211082
83   WAGNER CLAUDIO LOPES GOIS 
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 20211331
29  WILSON JOLANDO OJEDA 

20211377
24   ZILDA BATISTA 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Pregão Presencial nº 007/2016) 
(Processo 007/2016)

QUINTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 019/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 024/2016.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: FIBRA ÓPTICA RIO PRETO LTDA-EPP 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Redes 
de Comunicação de Dados para o fornecimento de até 02 
(duas) duplas de profi ssionais instaladores de redes es-
pecializados, a serem utilizados, sob demanda, de acordo 
com as necessidades da EMPRO, conforme especifi cação 
técnica contida no Anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 147.170,67 (cento e quarenta e sete mil, cento e 
setenta reais e sessenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 3 meses
DATA ASSINATURA: 02 de junho de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 18 de junho de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Pregão Eletrônico nº 009/2019
Processo Licitatório nº 7557/2019

SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 018/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 060/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA 
LTDA EPP 
OBJETO: O valor original do Contrato fi ca reajustado pelo 
acréscimo do módulo de sistema eletrônico, módulo de ges-
tão de arquivos e App para consultas aos processos legisla-
tivos por meio de tablets e smartphones, correspondente a 
22,93% de acréscimo do valor global do contrato.
VALOR: R$ 48.193,81 (quarenta e oito mil, cento e noventa e 
tr~es reais e oitenta e um centavos)
VIGÊNCIA: 3 meses
DATA ASSINATURA: 01 de junho de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 18 de junho de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, 
estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“SETLIFE I MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG  CPF/CNPJ Quadra Lote 

NELSON VIVIANO DO VAL 9.403.446 
 087.310.408-

02 39 09 

NELSON VIVIANO DO VAL 9.403.446 
 087.310.408-

02 39 10 

NELSON VIVIANO DO VAL 9.403.446 
 087.310.408-

02 39 11 

NELSON VIVIANO DO VAL 9.403.446 
 087.310.408-

02 39 12 

NELSON VIVIANO DO VAL 9.403.446 
 087.310.408-

02 39 13 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 

VENDE-SE

Vários Moldes de Injeção de Plástico e um de 
Sopro.

Telefone (17) 99183-3336
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

 

 

 
 

SÚMULA Nº 690 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  16/06/2021. 

 
 

 Apresentou e discutiu os dados epidemiológicos e propostas relacionadas ao 

enfrentamento   da Covid 19 no Município. 

 

 

 

São José do Rio Preto, 17 de junho de 2021.  

 
 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 690 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  16/06/2021. 

 
 

 Apresentou e discutiu os dados epidemiológicos e propostas relacionadas ao 

enfrentamento   da Covid 19 no Município. 

 

 

 

São José do Rio Preto, 17 de junho de 2021.  

 
 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 690 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  16/06/2021. 

 
 

 Apresentou e discutiu os dados epidemiológicos e propostas relacionadas ao 

enfrentamento   da Covid 19 no Município. 

 

 

 

São José do Rio Preto, 17 de junho de 2021.  

 
 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

Decreto n.º 3.400, de 18 de junho de 2021. 

“Dispõe sobre o chamamento emergencial dos Agentes de 
Endemias e Agentes Comunitários de Saúde para atuarem 
nas medidas restritivas de enfrentamento da pandemia do 
COVID-19 e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e;
Considerando o recente desenvolvimento da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/
MS, que declara Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Huma-
na pelo vírus;
Considerando o aumento no número de casos e notifi cados 
no Município de Cedral – São Paulo;
Considerando o Decreto Municipal n.º 3.399, de 17 de junho 
de 2021, que dispõe sobre medidas restritivas de enfrenta-
mento da pandemia do COVID-19 e dá outras providências;
Considerando a necessidade de conter a disseminação da 
COVID-19 e garantir o adequado funcionamento dos servi-
ços de saúde, resolve baixar o seguinte: 
DECRETO:
Art. 1.º - Ficam os Agentes de Endemias e Agentes Comuni-
tários de Saúde desde já designados em caráter emergen-
cial, para desempenharem suas funções, e, conforme as 
necessidades, juntamente com o Departamento de Fisca-
lização do Município de Cedral, com o objetivo de conter a 
transmissão e disseminação da COVID-19, no cumprimento 
do Decreto Municipal n.º 3.399/2021, bem como, garantir o 
adequado funcionamento dos serviços de saúde;
Parágrafo Primeiro – Os Agentes Públicos descritos no caput 
deste artigo, deverão manter os meios de contato/comunica-
ção (telefones, e-mails) devidamente atualizados e ligados, 
para atuarem conforme as necessidades e o interesse públi-
co a ser estipulado a critério do Poder Executivo.
Parágrafo Segundo – As horas extraordinárias efetivamente 
trabalhadas serão remuneradas de acordo com a legislação 
em vigor. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 
 Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de junho de 2021; 
91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Decreto n.º 3.399, de 17 de junho de 2021. 

“Dispõe sobre medidas restritivas de enfrentamento da pan-
demia do COVID-19 e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e;
Considerando o recente desenvolvimento da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/
MS, que declara Emergência em Saúde Pública de Importân-
cia Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 
pelo vírus;
Considerando o aumento no número de casos e notifi cados 
no Município de Cedral – São Paulo;
Considerando o Decreto n.º 18.942, de 16 de junho de 2021, 
da cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
bem como demais cidades da região que aderiram às medi-
das restritivas para enfrentamento da pandemia COVID-19; 

Considerando a possibilidade do êxodo de moradores do 
Município de São José do Rio Preto e entorno para o Muni-
cípio de Cedral, no período em que as medidas restritivas 
adotadas no Decreto supracitado estiverem vigentes, bem 
como no período em que as bebidas alcoólicas não puderem 
ser comercializadas;
Considerando que o Município de Cedral depende dos leitos 
de UTI de São José do Rio Preto e que, com a determinação 
do Decreto acima, os Municípios limítrofes poderão sofrer 
grandes impactos em saúde pública, em especial o aumento 
de casos de COVID-19; resolve baixar o seguinte: 
DECRETO:
Art. 1.º -  O presente Decreto institui medidas restritivas, de 
caráter temporário, no âmbito da medida de quarentena, com 
o objetivo de conter a transmissão e disseminação da CO-
VID-19.
Art. 2.º- As medidas estabelecidas neste decreto terão efi cá-
cia a partir das 00h00min do dia 18 de Junho de 2021 até às 
23h59min do dia 01 de Julho de 2021.
Art. 3.º - No período citado pelo artigo anterior fi ca instituído o 
chamado “lockdown noturno”, com o fechamento obrigatório 
de todos os estabelecimentos no máximo às 19h;
Art. 4.º - Os estabelecimentos, durante o período de funciona-
mento permitido, e àqueles cujo funcionamento seja autoriza-
do por este Decreto para após as 19h, deverão:
I – garantir durante a permanência em seu interior, por fun-
cionários e consumidores, o uso obrigatório de máscara de 
proteção respiratória, de utilização individual, com cobertura 
total de nariz e boca e vedação lateral;
II – a higienização de superfícies de toque, antes e após ativi-
dades, inclusive de objetos em geral, com disponibilização em 
local visível de alcóol em gel; 

III – respeitar a capacidade máxima de 40% de lotação dos 
seus clientes/ usuários, considerando a capacidade máxima 
de ocupação defi nida pelo alvará do corpo de bombeiros; 
IV – garantir, simultaneamente à capacidade máxima esta-
belecida no inciso anterior, o distanciamento mínimo de 1,5 
metros por pessoa.
Art. 5.º - As medidas instituídas por este decreto consistem na 
vedação de:
I – circulação, inclusive em local público, sem o uso de más-
cara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, 
excetuadas crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com 
defi ciências; 
II – aglomeração de qualquer tipo, incluindo festas particula-
res em residências, chácara, condomínio, reuniões e eventos 
com qualquer fi nalidade, 
III – festas ou eventos com qualquer fi nalidade;
IV – comércio, fornecimento, consumo em local público e 
transporte de bebidas alcóolicas após as 19h00 em dias úteis, 

e durante as 24 horas em sábados, domingos e feriados, es-
tendendo a proibição inclusive ao sistema de delivery e drive 
thru.
V – circulação de pessoas entre 20h00min às 5h00min, exce-
to trabalhadores dos serviços permitidos nestes horários e/ou 
em busca de atendimento a saúde, devidamente justifi cados.
Parágrafo único: A responsabilização nos casos previstos pelo 
inciso II e III recairá aos infratores que forem identifi cados de 
forma individualizada, bem como ao responsável pelo evento, 
inclusive locador do espaço, se houver.
Art. 6.º - Os serviços de atendimento de urgência e emergên-
cia, inclusive Farmácia, poderão funcionar no sistema 24hrs, 
devendo observar todas as medidas sanitárias já previstas;
Art. 7.º - Empresas que desenvolvam suas atividades em tur-
no noturno poderão funcionar, devendo fornecer ao funcioná-
rio que desempenhe sua atividade neste período declaração 
comprobatória de que realiza trabalho noturno, sob pena das 
multas abaixo previstas;
Art. 8.º - Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorvete-
rias, açaiterias, etc., poderão funcionar após o horário das 
19h00minaté às 23h00minúnica e exclusivamente pelo serviço 
delivery, estando vedado o sistema drive thru e retirada (“take 
away”); 
Art. 9.º - Postos de combustíveis poderão funcionar até as 
22h00min única e exclusivamente para serviço de abasteci-
mento;
Art. 10 - Os estabelecimentos fl agrados comercializando 
bebida alcóolica em desrespeito às regras estabelecidas por 
este Decreto, bem como quaisquer veículos ou pessoas que 
estiverem transportando nos dias e horários não permitidos, 
terão o produto apreendido, sem prejuízo da sanção pecuniá-
ria, e os estabelecimentos serão interditados ou lacrados até o 
término da vigência deste Decreto;
Art. 11 - O descumprimento das disposições previstas neste 
Decreto sujeitarão aos infratores, pessoas jurídicas, multa de 
até 10 UFM´s e, as pessoas físicas, multa de até 3 UFM´s, 
sem prejuízo das demais medidas legalmente previstas, po-
dendo inclusive, após devida qualifi cação do infrator, encami-
nhaminhamento para o procedimento legal cabível.
Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 
 Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de junho de 2021; 
91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

 Lei n.º 2.589, de 18 de junho de 2021.

“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração 
da Lei Orçamentária do Município de Cedral, para o exercício 
de 2022, e dá outras providências”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ART. 1.º - Nos termos da Constituição Federal, art. 165, § 2.º, 
Lei n.º 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, esta Lei fi xa as 
diretrizes orçamentárias do Município de Cedral para o exercí-
cio de 2022, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamen-
tária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária 
e atende às determinações impostas pela Lei Complementar 
n.º 101, de 04 de maio de 2000 e Portarias da Secretaria do 
Tesouro Nacional.

Parágrafo único. As normas contidas nesta Lei alcançam 
todos os órgãos da administração direta e indireta.

ART. 2.º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá 
os Poderes: Legislativo, Executivo, entidades da Administra-
ção Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar n.º 
101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégi-
cos:
I – Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão 
social;
II – Promover o desenvolvimento do Município e o crescimen-
to econômico;
III – Reestruturação e reorganização dos serviços administrati-
vos, buscando maior efi ciência de trabalho e arrecadação;
IV – Assistência à criança e ao adolescente;
V – Melhoria da infra-estrutura urbana; 

CAPÍTULO II
METAS E PRIORIDADES

ART. 3.º - As metas-fi m da Administração Pública Municipal 
para o exercício de 2022 estão estabelecidas por programas 
constantes do plano Plurianual relativo ao período 2022/2025 
e especifi cadas no AnexoIIA - Programas, Metas e Ações, que 
integram esta Lei.

CAPÍTULO III
DAS METAS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E OU-
TROS RISCOS

ART. 4.º - As metas de resultados fi scais do município para o 
exercício de 2022 são aquelas apresentadas no demonstrati-
vo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrados em:
I – Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
II – Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do Exercício Anterior;
III – Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com 
as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV – Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
V – Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obti-
dos com a Alienação de Ativos;
VI – Demonstrativo 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias 
do RPPS;
VII – Demonstrativo 6-II – Avaliação da situação fi nanceira e 
atuarial do regime próprio de previdência do Município;
VIII – Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Re-
núncia de Receita; 
IX – Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado;
X – Demonstrativo Único – Demonstrativo dos Riscos Fiscais 
e Providências; 
Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governa-
mentais; e
Anexo II-A – Programas, Metas e Ações
Parágrafo único. As tabelas 1 e 3 de que trata o “caput” são 
expressas em valores correntes e constantes, caso ocorram 
mudanças no cenário macroeconômico do país seus valores 
poderão ser alterados, conforme Decreto do Executivo. 
ART. 5.º - Integra esta lei o anexo denominado Anexo de 
Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes 
e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com 
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indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Exe-
cutivo caso venha a se concretizar.

CAPÍTULO IV
DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022

ART. 6.º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 
2022, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento 
de outras metas, desde que façam parte do Plano Plurianual 
correspondente ao período de 2022/2025 e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022.
ART. 7.º - A lei orçamentária não consignará recursos para 
início de novos projetos se não estiverem adequadamente 
atendidos os em andamento e contempladas as despesas de 
conservação do patrimônio público.
Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos 
os projetos cuja realização física esteja conforme o cronogra-
ma físico-fi nanceiro pactuados em vigência.
ART. 8.º - Para fi ns do disposto no art. 16, § 3.º, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se 
irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor 
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), no caso 
de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de até R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), no caso de realização de 
obras públicas ou serviços de engenharia.

ART. 9.º - Em atendimento ao disposto no art. 4.º, inciso I, 
alínea “e”, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 
2000, os custos dos programas fi nalísticos fi nanciados pelo 
orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente 
mediante liquidação da despesa.
§ 1.º - As despesas serão apropriadas de acordo com a efeti-
va destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio de 
custos dos programas.
§ 2.º - A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apura-
ção dos custos e das informações físicas referentes às metas 
estabelecidas na LDO.
§ 3.º - Para os efeitos deste artigo, considera-se programa 
fi nalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar 
a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto 
das demandas da sociedade.
ART. 10 - Quando da execução de programas de competên-
cia do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir 
recursos a instituições privadas sem fi ns lucrativos, desde que 
especifi camente autorizadas em lei municipal e seja termos 
de parceria nas modalidades fomento ou colaboração, ou 
ainda outros ajustes ou congêneres na forma defi nida pela 
legislação vigente, pelo qual fi quem claramente defi nidos os 
deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para 
prestação de contas.
ART. 11 - As transferências fi nanceiras entre órgãos dotados 
de personalidade jurídica própria, assim como os fundos es-
peciais, que compõem a lei orçamentária fi cam condicionadas 
às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis 
específi cas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional, não se aplicando, o disposto no artigo anterior.
ART. 12 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orça-
mentária do exercício de 2022, o Executivo estabelecerá, a 
programação fi nanceira e o cronograma mensal de desem-
bolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao 
efetivo ingresso das receitas municipais.
§ 1.º - Integrarão a programação fi nanceira e o cronograma 
de desembolso:
I – Transferências fi nanceiras a conceder para outras entida-
des integrantes do orçamento municipal, inclusive ao regime 
próprio de previdência; 
II – Transferências fi nanceiras a receber de outras entidades 
integrantes do orçamento municipal, inclusive ao regime pró-
prio de previdência;
III – Eventual estoque de restos a pagar processado de exer-
cícios anteriores;
IV – Saldo fi nanceiro do exercício anterior.
§ 2.º - O cronograma de que trata este artigo dará prioridade 
ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continu-
ado do município em relação às despesas de caráter discri-
cionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e 
legais existentes.
§ 3.º - As transferências fi nanceiras ao Poder Legislativo 
serão realizadas de acordo com o cronograma anual de de-
sembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido 
no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela 
Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.
ART. 13 - A lei orçamentária conterá uma reserva de contin-
gência, equivalente a no máximo 5% (cinco por cento) da 
receita corrente líquida, prevista na proposta orçamentária, 
destinada a:
I – Cobertura de créditos adicionais; e
II – Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fi scais imprevistos.
ART. 14 - Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101, 
até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o 
Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização 
das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos 
órgãos da Administração Indireta.
§ 1.º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramen-
to de cada bimestre, frustração na arrecadação de receita 
capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e 
primário fi xados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem 
adotados nos trinta dias subsequentes, o Executivo e o Legis-
lativo determinarão a limitação de empenho e movimentação 
fi nanceira, em montantes necessários à preservação dos 
resultados estabelecidos.
§ 2.º - Ao determinarem a limitação de empenho e movimen-
tação fi nanceira, os Chefes dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo adotarão critérios que produzam o menor impacto possí-
vel nas ações de caráter social, particularmente a educação, 
saúde e assistência social.
§ 3.º - Não se admitirá a limitação de empenho e movimenta-
ção fi nanceira nas despesas vinculadas, caso a frustração na 
arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas.
§ 4.º - Não será objeto de limitação de empenho e movimen-
tação fi nanceira as despesas que constituam obrigações 
legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida e precatórios judiciais.
§ 5.º - A limitação de empenho e movimentação fi nanceira 
também será adotada na hipótese de ser necessária a redu-
ção de eventual excesso da dívida consolidada em relação à 
meta fi xada no Anexo de Metas Fiscais, obedecendo-se ao 
que dispõe o art. 31 da Lei complementar n.º 101, de 04 de 
maio de 2000.
ART. 15 - A limitação de empenho e movimentação fi nanceira 
de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou 
em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta 
nos bimestres seguintes.

ART. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a custear despe-
sas de responsabilidade de outras esferas de Governo, desde 
que fi rmados os respectivos convênios, termo de acordo, 
ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponí-
veis.
ART. 17 - Nos termos do § 8.º do artigo 165 da Constituição 
Federal, fi ca o Poder Executivo, no transcorrer da execução 
orçamentária, autorizado a abrir créditos adicionais até o limi-

te de 15% (quinze por cento) do orçamento geral do município 
para o exercício de 2022.
ART. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do 
art. 167, inciso VI da Constituição Federal, a realizar na exe-
cução orçamentária anual, até o limite de 10% (dez por cento)
da despesa inicialmente fi xada, transposições, remanejamen-
tos e transferências de uma categoria de programação para 
outra ou de um órgão orçamentário para outro.
ART. 19 - O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado de 
forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fi xadas 
nesta lei, com o art. 165, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, da Constitui-
ção Federal, com a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março 
de 1964, assim como à Lei Complementar n.º 101, de 04 de 
maio de 2000, portaria interministerial n.º 163, de 04 de maio 
de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações 
posteriores.
§ 1.º - A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
I – O orçamento fi scal; e
II – O orçamento da seguridade social.
§ 2.º - Os orçamentos fi scais e da seguridade social discri-
minarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por 
categoria econômica, grupos de despesa, e modalidade de 
aplicação, nos termos da Portaria interministerial n.º 163, de 
2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.
ART. 20 - A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua pro-
posta orçamentária para o exercício de 2022 e a remeterá 
ao Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para 
remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.
Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do 
Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determi-
nado no “caput” deste artigo, sua proposta orçamentária con-
solidada, os estudos e estimativas das receitas para o exercí-
cio subsequente, inclusive da corrente liquida e as respectivas 
memórias de cálculo, na forma prevista no art. 12, § 3.º da Lei 
de responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PES-
SOAL

ART. 21 - O aumento da despesa com pessoal, em decor-
rência de qualquer das medidas relacionadas no art. 169, § 
1.º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante 
lei específi ca, desde que obedecidos os limites previstos nos 
art. 20, 22, parágrafo único, e 71, todos da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, e cumpridas as exigências 
previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal, fi cando 
autorizado o aumento da despesa com pessoal para:
I - Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remune-
ração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração 
de estruturas de carreiras; e
II - Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§ 1.º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão 
ocorrer se houver:
I - Prévia dotação orçamentária sufi ciente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;
II – Lei específi ca para as hipóteses previstas no inciso I do 
“caput”; e
III – Observância da legislação vigente no caso do inciso II do 
“caput”.
§ 2.º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, 
adicionalmente, os limites fi xados nos art. 29 e 29-A da Cons-
tituição Federal.
ART. 22 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de 
que trata o art. 22 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de 
maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá 
ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de 
programas emergenciais de saúde pública ou em situações de 
extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do 
Chefe do Executivo. 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ART. 23 - Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando 
sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presu-
mido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração 
de alíquota ou modifi cação de base de cálculo que implique 
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além 
de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar n.º 
101, de 04 de maio de 2000, deve ser instruído com demons-
trativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações 
constitucionais, legais e judiciais a cargo do município; que 
não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem 
como as ações de caráter social, especialmente a educação, 
saúde e assistência social.

ART. 24 - O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara 
Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legisla-
ção tributária, especialmente sobre:
I – Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de 
forma a corrigir distorções;
II – Revogações das isenções tributárias que contrariem o 
interesse público e a justiça fi scal;
III – Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos cus-
tos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de 
Polícia do Município;
IV – Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a 
aos movimentos de valorização do mercado imobiliário; e
V – Aperfeiçoamento do sistema de fi scalização, cobrança, 
execução fi scal e arrecadação de tributos.
ART. 25 - Se a lei orçamentária não for promulgada até o últi-
mo dia do exercício de 2021, fi ca autorizada a realização das 
despesas até o limite mensal de um doze avos de cada pro-
grama da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto 
a respectiva lei não for sancionada.
Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à 
conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada 
neste artigo.  
ART. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de junho de 2021; 91.º Ano 
de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Lei n.º 2.590, de 18 de junho de 2021.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cedral para 
o quadriênio de 2022/2025 e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DE SÃO 
PAULO:

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

ART. 1.º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de 
CEDRAL, para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento 
ao disposto no artigo 165, § 1.º da Constituição Federal e será 
executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.
 § 1.º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada 
exercício fi nanceiro indicará os programas prioritários a serem 
incluídos nos anexos da Lei Orçamentária de cada exercício.
 § 2.º - Para fi ns desta Lei, considera-se:
 I – programa, o instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos objetivos preten-
didos;
 II – objetivos, os resultados que se pretende alcançar 
com a realização das ações governamentais;
 III – justifi cativa, identifi cação da realidade existente, 
de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessi-
dades a serem atendidas;
 IV – ações, conjunto de procedimentos com vistas a 
possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas 
em projetos, atividades e operações especiais; e
 V – metas, objetivos quantitativos e fi nanceiros em 
termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.
ART. 2.º - Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de 
Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demons-
trativos que compõem os programas com seus respectivos 
objetivos, justifi cativas e metas, bem como a fonte de receita 
para o custeio das despesas e investimentos do Ente Munici-
pal, para o quadriênio 2022/2025, tendo como parte integrante 
os seguintes anexos:
 I – Anexo I – Fontes de Financiamento dos Progra-
mas Governamentais;
II – Anexo III – Relação dos Programas de Governo;
III – Anexo IV – Programas, Metas e Ações.

ART. 3.º - Os programas que compõem os Anexos III e IV de 
que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os 
objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fi xadas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação 
do orçamento anual, referente ao quadriênio 2022/2025. 
ART. 4.º - A alteração, exclusão ou inclusão de um novo pro-
grama dentro da estrutura orçamentária do município, será 
sempre de iniciativa do Poder Executivo, através de Projeto 
de Lei específi co. 
Parágrafo único. Os valores constantes dos Anexos I, 
III e IV estão orçados a preços de 2021 e poderão ser atuali-
zados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, por 
ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação ma-
croeconômica, variação no fl uxo de arrecadação das receitas 
próprias, convênios fi rmados, entre outros. 
ART. 5.º - As prioridades da Administração Municipal em cada 
exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e extraídas dos Anexos desta Lei. 
ART. 6.º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício fi nanceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão 
no Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias. 
ART. 7.º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indica-
dores dos programas e a incluir, excluir ou alterar ações e 
suas respectivas metas, a fi m de compatibilizar a despesa 
orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a 
assegurar o equilíbrio das contas públicas.
ART. 8.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de junho de 2021; 91.º Ano 
de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na mes-
ma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Prefeitura do Município de Tanabi, 

Pregão Presencial n° 24/2021. Objeto: Registro de preços 
para a contratação de serviços para a realização de exames 
laboratoriais para atendimento dos pacientes do município 
de Tanabi, conforme demanda e pedido da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Entrega 
de envelopes, credenciamento e negociação): 02 de junho, 
as 09h30min. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Cen-
tro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 18 de junho de 2021. 
Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO

A Prefeitura Municipal de Potirendaba, comunica aos in-
teressados, que a Tomada de Preços 002/2021, Processo 
056/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para 
execução de obras de Reforma da Rodoviária Municipal, 
teve a data de entrega dos envelopes redesignada para o dia 
01/07/2021, às 09h00min. As demais disposições do edital 
fi cam ratifi cadas. Informações: 17 3827-9206.

Potirendaba, 17/06/2021.

Gislaine Montanari Franzotti.
Prefeita Municipal


