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Região registra maior média diária de 
casos de Covid desde início da pandemia

EM JUNHO

Ladrão invade 
bar pelo telhado, 
cai e acaba preso 

com bebidas e 
cigarros furtados
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Divulgação
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VACINAÇÃO
Rio Preto come-
ça vacinar hoje 

pessoas com 48 
e 49 anos com 

esquema especial 
que deve ir regre-
dindo a idade ao 

longo da semana.
            Pág.A5

Terra nega 
existência de 

‘Gabinete Paralelo’ 
no Planalto 

Divulgação

Decreto flexibiliza horário de atividades internas do comércio
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A DRS (Departamento Re-
gional de Saúde) de São José 
do Rio Preto registra em junho, 
até esta terça-feira (22), a 
maior média de casos novos 
de Covid-19 desde o início da 
pandemia. O sexto mês do 
ano tem uma média de 1.231 
casos por dia nas 102 cidades 
da DRS, superando o mês de 
março, que era o maior com 
874 casos. Rio Preto está com 
uma média móvel de 308 ca-
sos leves por dia e 45 casos 
graves.   Pág.A5

Justiça coloca novamente à venda 
hospital Nossa Senhora da Paz 

Câmara adia mudanças 
na lei de concessão de 
túmulos em cemitérios

Pág. A3
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Setor de buffets e eventos 
pode ter isenção de taxas
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Etecs divulgam 
relação de 

selecionados 
após recursos
Desde às 15 horas de ontem 

está disponível no site vestibuli-
nhoetec.com.br a relação de ins-
crições deferidas após análise dos 
recursos. Em 28 de junho serão di-
vulgadas as listas de classificação 
geral e a primeira de convocados 
para envio dos documentos de 
matrícula.   Pág.A2

VARAL
PM promove 
na escola 
Darcy Ribeiro 
o primeiro Va-
ral Solidário 
de 2021 dis-
ponibilizando 
roupas para 
as famílias.             
Pág.A4

BLITZES
GCM multou 

mais três 
pessoas na 
rua e regis-

trou dois 
casos de re-
ceptação na 
madrugada 

de terça-feira. 
Pág.A4

DESTAQUE
Leo Madalha-
no Nunes, 12 
anos, é vice-
-campeão pau-
lista de hipismo 
e vai represen-
tar o estado no 
Campeonato 
Brasileiro. 
Pág.A5
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INFRATORES

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Sani-
tária, autuou mais seis es-
tabelecimentos comerciais 
do município por estarem 
em desrespeito a medidas 
de combate a pandemia nos 
dias 12, 13 e 17 de junho. 
Foram duas pizzarias, um 
bar, um comerciante am-
bulante e dois restaurantes 
que foram flagrados infrin-
gindo as regras sanitárias e 
principalmente por estarem 
abertos após as 21 horas - 
data limite previsto no Plano 
São Paulo. Cada estabeleci-
mento recebeu a multa de 
R$ 8.727,00, conforme o 
código sanitário.

No período de 29 de 
maio a 6 de junho, a Vigi-
lância Sanitária, já havia au-
tuado seis estabelecimentos 
comerciais (três espetinhos 
e três bares) do município 
por aglomeração, desres-
peitando o decreto estadual 
65671 de 04 de maio de 
2021. Cada empresa foi 
multada em 500 Ufesps, ou 
seja, em R$ 14.540,00. No 
decreto a multa mínima é de 
500 Ufesps e a máxima de 
1000 Ufesps.

Naquele mesmo período, 
a Fiscalização de Posturas da 
Prefeitura - que conta com o 
trabalho de três fiscais muni-
cipais - notificou um total de 
82 estabelecimentos comer-
ciais. Foram notificados nove 
comerciantes ambulantes, 
33 bares, 18 lanchonetes, 
quatro pizzarias, seis res-
taurantes, oito serv festas e 
quatro sorveterias.

O procedimento de fisca-
lização segue o estabelecido 
no ordenamento jurídico. 
Neste caso, inicialmente, 
o comércio é visitado pelo 
fiscal e o responsável pelo 
estabelecimento orientado 
quanto as normas vigentes, 
no caso em questão, princi-
palmente sobre a proibição 
de atendimento presen-
cial com consumo no local 
após as 21h. Depois, os 
fiscais retornam nos esta-
belecimentos para constatar 
e acatamento ou não do 
previsto no Plano São Paulo. 
Havendo descumprimento 
os Agentes Fiscais Munici-
pais providenciam relatório 
fotográfico que posterior-
mente é encaminhado a 
Seção de Vigilância Sanitária 
para lavratura de autuações, 
também sendo o respon-
sável pelo estabelecimento 
novamente advertido e caso 
não cesse o atendimento 
no local a Policia Militar e 
acionada.

Desde a última segun-
da-feira (21) quando en-
trou em vigor o Decreto nº 
5.855, os estabelecimentos 
comerciais podem funcionar 
das 7 às 20 horas. A medida 
tem validade até as 23h59 
do próximo dia 30.

Como denunciar

O munícipe também 
pode fazer denúncias, anô-
nimas ou não, pelo canal da 
ouvidoria da Prefeitura de 
Mirassol. Basta acionar a 
ouvidoria pelo banner ou link 
e-Ouv no site www.mirassol.
sp.gov.br (pelo computador 
ou celular).

Link da ouvidoria: ht-
tps://falabr.cgu.gov.br/publi-
co/SP/MIRASSOL/Manifes-
tacao/RegistrarManifestacao

Vigilância 
multa mais seis 
empresas em 

Mirassol
Da REDAÇÃO

Decreto flexibiliza atividades 
internas no comércio após às 18h

O Prefeitura de Rio Preto 
publica um novo decreto mu-
nicipal nesta quarta-feira (23) 
que altera o horário de funcio-
namento do comércio em geral 
para atividades internas.

No decreto anterior, as ati-
vidades deste setor deveriam 
estar encerradas até às 18h, 
inclusive entrega, retirada e 
atividades internas. Com a 
alteração, muda somente que 
as atividades internas podem 
continuar após às 18h. As 
entregas e retiradas após este 
horário continuam proibidas.

O setor que sofreu a al-
teração envolve as lojas de 
veículos, os comércios ataca-
distas de tecidos, vestuário e 
acessórios, calçados, artigos 
de viagem, papelaria, livros e 
jornais, artigos de uso pessoal 

e doméstico, produtos e equi-
pamentos da tecnologia da 
informação, máquinas, além 
de lojas de variedades.

O comércio varejista tam-
bém entra na mudança: doces, 
bebidas, tabacaria, suprimen-
tos, equipamentos de telefo-
nia, eletrodomésticos, móveis, 
colchões, tecidos e artigos de 
cama, instrumentos musicais, 
peças e acessórios para apa-
relhos eletrônicos, tapeçaria, 
cortinas, livros, papelaria, ar-
tigos esportivos, vestuário e 
acessórios, calçados, artigos 
de viagem, joias e relógios, 
artigos usados, suvenires, bi-
juterias, artesanatos, plantas e 
flores, objetos de arte, fogos de 
artifícios, armas e munições, 
shoppings, galerias e congê-
neres, cabeleireiros, manicure 
e pedicure.

Veja o decreto na íntegra no 
portal de notícias do DHoje.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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Novo decreto permite que comércio em geral continue atividades internas após ás 18h, 
o que até ontem era proibido

MIRASSOL Juíza dá 72 horas para prefeito se manifestar 
em ação do MP que pede mais restrições

Ação determina 
que seja revista 

as medidas 
determinadas no 
decreto municipal

O Ministério Público de 
Mirassol entrou na justiça com 
uma Ação Civil Pública pedindo 
uma liminar para que o Prefeito 
de Mirassol tome medidas ain-
da mais restritivas do que as já 
impostas na cidade.

A juíza Carolina Castro An-
drade decidiu por ouvir o Muni-
cípio e deu 72 horas para que 
o representante da cidade se 
manifeste acerca do pedido de 
liminar por parte do MP.

O fundamento do pedido 
de liminar cita o aumento do 
número de casos de pessoas 
infectadas pela Covid-19 e da 
taxa de ocupações dos leitos 
hospitalares na região da DRS 
15 de Rio Preto, na qual tam-
bém está inserida Mirassol, 
além dos critérios definidos 

pelo Plano SP de enfrenta-
mento à pandemia, que orienta 
medidas mais restritivas para 
municípios que estejam com 
taxa de ocupação acima dos 
90%.

Por isso, a ação determina 
que seja revista as medidas 
determinadas no decreto muni-
cipal, do dia 18 de junho, para 
impor maior nível de restrição 
ao desempenho de atividades 

e aumentar a fiscalização.
A magistrada considerou 

que os Tribunais Superiores vêm 
reconhecendo a competência 
concorrente da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para dispor sobre as 
medidas de enfrentamento ao 
avanço da pandemia, de forma 
a prestigiar a aplicação de me-
didas adequadas à realidade de 
cada região e localidade, sendo 
importante a oitiva por parte do 
Município, no caso de Mirassol.

“Assim, intime-se o reque-
rido município de Mirassol, na 
pessoa do seu representante 
judicial, para que se manifeste 
acerca do pedido de liminar no 
prazo de 72 horas”, conclui a 
juíza.

A assessoria da Prefeitura 
de Mirassol informou que ainda 
não foi notificada da decisão.

Andressa ZAFALON 

Prefeito Edinho Araújo ao lado do Prefeito de Mirassol, 
Edson Ermenegildo

Divulgação

ENSINO
Etecs divulgam listas de 

selecionados após recursos

Desde às 15 horas desta 
terça-feira (22) está disponível 
no site vestibulinhoetec.com.br 
a relação de inscrições deferi-
das após análise dos recursos. 
Este pedido de reavaliação 
permitiu aos candidatos retifi-
car notas inseridas e reenviar 
documentos para validar o 
procedimento da inscrição.

Em 28 de junho serão 
divulgadas as listas de classi-
ficação geral e a primeira de 
convocados para envio dos 
documentos de matrícula. O 
processo será totalmente onli-
ne – confira aqui o calendário 
completo.

A verificação das listas de 
inscrições deferidas, de classi-
ficação e de convocação para 
matrícula é de inteira respon-
sabilidade do candidato.

Histórico escolar - A seleção 
dos candidatos se dará por 
meio de análise do histórico 
escolar, sem a realização de 
prova presencial ou online. 
Serão avaliadas as notas de 

Português e Matemática do 
primeiro ano do Ensino Médio 
ou do primeiro termo do Ensi-
no Médio na modalidade EJA, 
concluídos até 31 de dezembro 
de 2020.

O novo critério de seleção 
foi adotado visando atender 
ao distanciamento social, para 
prevenir a transmissão do 
coronavírus, e respeitando as 
recomendações do Governo do 
Estado de São Paulo e autori-
dades sanitárias.

O início das aulas de todos 

os cursos será de forma remota 
ou híbrida (parte presencial e 
parte virtual), até que as regras 
do isolamento social sejam 
flexibilizadas e seja possível o 
retorno pleno das atividades 
presenciais nas Etecs e nas 
classes descentralizadas.

Moradores da Capital e 
Grande São Paulo podem es-
clarecer dúvidas pelo telefone 
(11) 3471- 4071. Nas demais 
localidades, o número é 0800 
772 2829. Também é possível 
se informar pelo site.

Da REDAÇÃO
Divulgação

TAXAS
Setor de Buffets e 
Eventos pode ter 

isenção de alvarás

Foi aprovado em primeira 
discussão o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) de autoria 
do vereador Jorge Menezes que 
dá isenção na taxa de licença e 
funcionamento às empresas do 
ramo de eventos e buffet du-
rante o período de pandemia.

Na redação do Projeto o 
vereador alega que é notório 
que as empresas deste setor 
estão impedidas de funcionar e 
a paralisação destes serviços já 
ultrapassou um ano, por isso, 
“não é justo que elas sejam 

ainda mais prejudicadas com a 
obrigação do recolhimento de 
taxa de licença e funcionamen-
to”, diz trecho do documento.

Jorge ainda destaca que é 
“inadmissível que estas empre-
sas realizem o pagamento de 
uma taxa, sem ter o direito de 
exercer suas atividades”.

De acordo com o PLC, as 
isenções destas taxas são 
válidas até a liberação das ati-
vidades das mesmas. O Projeto 
ainda voltará na Ordem do Dia 
para ser votado em segunda 
discussão, depois segue para 
o Executivo sancionar ou vetar.

Andressa ZAFALON 

Divulgação
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LEGALIDADE

Câmara derruba veto e promulga IPTU Verde

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) que dispõe do 
IPTU Verde vetado pelo Exe-
cutivo foi analisado na sessão 
desta terça-feira (22). No 
veto, a prefeitura alegou que 
o mesmo foi desacompanhado 
de demonstrativo de impacto 
orçamentário e dá expectativa 
de comprometimento financei-
ro que o Município terá com a 
propositura, caso sancionada.

No entanto, os vereadores 

derrubaram o veto e o PLC 
de autoria do vereador Pedro 
Roberto passe então a ser 
promulgado. Como recurso, o 
Executivo pode recorrer através 
de uma Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade).

O PLC institui sobre a con-
cessão de isenção parcial e 
cumulativa no IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
ante a adoção de medidas que 
preservem, protejam e recupe-
rem o meio ambiente, por isso, 
denominada “IPTU Verde”.

Andressa ZAFALON 

LEGISLATIVO

Vereadores adiam mudanças 
em concessão de túmulos 

Os vereadores de Rio Preto 
realizaram nesta terça-feira 
(22) a 22ª sessão ordinária de 
2021. O início da sessão foi às 
14h por causa da proibição de 
locomoção a partir das 18h no 
município como forma de com-
bate à pandemia de Covid-19.

Os vereadores votaram 
vista por três sessões a segunda 
fase da discussão do projeto de 
Lei do Executivo para alterar as 
regras de utilização dos cemité-
rios municipais. Pelo projeto a 
ocupação das sepulturas será 
feita somente sob a forma de 
concessão com prazo de três 
anos para inumação de adultos 
e de dois anos para crianças de 
até seis anos de idade. Depois 
deste prazo, a concessão será 
revogada e a sepultura reto-
mada.

Também da Prefeitura foi 
aprovado quanto à legalidade 
o projeto de Lei para abertura 
de Crédito Adicional Especial 
ao Orçamento Fiscal do Serviço 
Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto (Semae) de R$ 132 mil, 
conforme convênio firmado com 
o Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo (Fehidro) 
destinado a restauração de Áre-
as de Preservação Permanente 
da Estação Ecológica do Noro-
este Paulista.

Do vereador Renato Pupo 

(PSD) e outros foi prejudicado 
pela ausência do autor na hora 
da votação a emenda à Lei Or-
gânica para que os secretários 
municipais possam comparecer, 
no mínimo, uma vez a cada seis 
meses, em sessão plenária da 
Câmara Municipal, para res-
ponder questionamentos dos 
vereadores.  A proposta prevê o 
comparecimento independente 
de aprovação de requerimento de 
convocação pelo Plenário.

Do vereador Marinho (Patrio-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Justiça recebe propostas para vender hospital 

A novela envolvendo à 
venda do Hospital Nossa 
Senhora da Paz que vem se 
arrastando há quase duas 
décadas pode ter um ponto 
final nos próximos meses – a 
Justiça do Trabalho definiu a 
venda judicial do prédio.

Segundo Flávio Tomé, 
advogado trabalhista que 
representa um grupo majo-
ritário dos mais de 300 ex-
-funcionários, a justiça abriu 
o recebimento de propostas 
para a compra a partir do 
próximo dia 28 de junho até 
10 de agosto deste ano.

Os interessados pela com-
pra devem procurar um o 
Corretor definido pela Justiça 
do Trabalho para fazer suas 
propostas e visitar o imóvel 
que tem aproximadamente 

de 12.030 m² de terreno e 
área construída de 9.295 m².

Segundo  o  advoga -
do trabalhista, o valor mí-
nimo pelo prédio é de R$ 
23.544.000,00 – que cor-

valor e o restante poderá ser 
parcelado em 30 parcelas.

Caso as propostas não 
atinjam o valor mínimo esti-
pulado poderá ser apreciada 
pelo juiz responsável outros 
valores que não podem ser 
inferior a 50% da avalição 
total do imóvel – com isso o 
novo valor mínimo passa a ser 
de R$ 19.620.000,00.

Trabalhista – no 
que diz respeito aos credores 
relacionados às ações traba-
lhistas Tomé salienta que são 
cerca de 300 ex-funcionários 
que tem valores a receber que 
somam aproximadamente R$ 
16 milhões.

“Existe uma segurança que 
os trabalhadores vão receber. 
Pelo que sei existem algumas 
empresas com interesse na 
aquisição”, finalizou Tomé.

Sérgio SAMPAIO

responde a 60% da ava-
liação total do imóvel (R$ 
39.240.000,00).

No caso do pagamento 
parcelado o comprador de-
verá dar entrada de 30% do 

Sérgio SAMPAIO

NOSSA SENHORA DA PAZ

CEMITÉRIOS

ta) foi aceito em segunda discus-
são o projeto de Lei que dispõe 
sobre a divulgação no  Portal de 
Transparência das verbas rece-
bidas e despesas destinadas ao 
combate da Covid-19.

A vereadora Karina Caroli-
ne (Republicanos) apresentou 
proposta para os condomínios 
residenciais coloquem cartazes, 
placas ou comunicados para 
divulgação dos canais oficiais de 
denúncia de violência doméstica 
e familiar contra mulheres, crian-

Mudanças na lei de concessão de túmulos; Câmara adia votação 

ças, adolescentes, idosos e pes-
soas com deficiência. Foi pedida 
vista por uma sessão ao projeto.

Foi aceito o mérito do projeto 
do vereador Júlio Donizete (PSD) 
para que agências bancárias 
forneçam comprovante quando 
não for possível realizar uma 
operação, por exemplo saques 
em terminais eletrônicos.

O presidente Pedro Roberto 
convocou para quinta-feira (24) 
duas sessões extraordinárias, 
umas às 14h e outra às 15h.

Divulgação

Gabinete é “ficção”  
O deputado Osmar Terra (MDB-RS, foto) disse ontem à CPI 

da Covid que o chamado ‘Gabinete Paralelo’ para orientar o 
governo federal sobre o combate à pandemia não passa de 
uma “ficção”. Terra foi questionado pelo presidente da CPI, 
Omar Aziz (MDB-AM), sobre quem deu a ideia ao presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) que a pandemia só seria controlada 
quando atingisse a imunidade de rebanho. Ou seja, permitir que 
a maior parte da população fosse infectada pelo vírus para se 
alto-imunizar com anticorpos naturais, sem a necessidade de 
vacinação. A prática é contestada pelos cientistas! “É da cabe-
ça dele (Bolsonaro), que quarentena e lockdown não resolve”, 
desconversou. Vídeos, no entanto, confirmaram que o deputado 
defendia a proposta encampada pelo presidente. “Não é a vacina 
que vai acabar com a pandemia, é a imunidade de rebanho, que 
cria uma vacina natural”, recomendava o médico-parlamentar 
no início da pandemia. “Praticamente ele (Bolsonaro) repetia 
o que o deputado dizia”, contestou o relator Renan Calheiros 
(MDB-AL). Bate-boca à parte, a pandemia só vai acabar com 
vacina no braço do povo.

Lockdown
Osmar Terra também se 

posicionou contra lockdown 
para controlar a pandemia, 
inclusive citou o exemplo 
de Araraquara, que adotou 
a medida e teve que repetir 
a dose porque as infecções 
recrudesceram. Famílias em 
isolamento, diz ele, acabam 
se infectando mais que se es-
tivesse vivendo normalmente. 
O senador Renan Calheiros 
rebateu argumentando que lo-
ckdown funciona e que deveria 
ter sido adotado pelo governo.

Qualidade do kit
O secretário de Agricultura e Abastecimento, Pedro Pezzuto 

(foto), prestou esclarecimentos ontem para a Comissão de Defesa 
da Cidadania da Câmara, presidida pelo vereador Júlio Donizete 
(PSD), sobre a qualidade do kit alimentação destinado aos alunos 
da rede municipal de ensino. A reunião foi promovida a pedido 
do vereador João Paulo Rillo (PSOL), que questionou a qualidade 
dos alimentos distribuídos neste período de pandemia. Pezzuto 
admitiu que alguns produtos podem apresentar baixa qualidade, 
entretanto, informou que os pais são orientados a fazer a troca 
do kit nas escolas.

Otimista
João Doria (PSDB) reafir-

mou que não vai disputar a 
reeleição porque a meta é a 
Presidência da República. An-
tes, terá que vencer as prévias 
do partido em 21 de novem-
bro, tendo como concorrentes 
senador Tasso Jereissati (CE), 
governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, e o 
ex-prefeito de Manaus Arthur 
Virgílio. Na entrevista à Jovem 
Pan, reiterou que o neotuca-
no, vice Rodrigo Garcia, será o 
candidato a governador.

Mais covid
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) informou que contraiu 
covid-19. “Estou bem, graças 
a Deus, em isolamento total, 
até mesmo dos familiares. 
Não imagino de quem, onde 
ou quando eu possa ter con-
traído, e recomendo a todos 
que tiveram contato comigo, 
que fiquem atentos a eventu-
ais sintomas”, alertou, na sua 
página na rede social. Mesmo 
com a infecção, o vereador 
participou da sessão da Câma-
ra ontem, no sistema remoto.

Culatra
Abner Fontanelli recebeu 

apoio incondicional de inter-
nautas devido a ação de uma 
‘fiscal’ do Meio Ambiente que 
tentou proibi-lo de tocar no Cal-
çadão, alegando que comer-
ciantes estavam reclamando 
da poluição sonora. “Ninguém 
vai tirar você de lá”, protestou 
uma fã. Se a intenção foi tirar 
o músico devido a votação 
expressiva para vereador, o 
tiro saiu pela culatra, porque 
Abner ganhou mais apoio para 
a eleição de 2024.

Mala pronta
A exigência de Geraldo 

Alckmin para se filiar a um 
partido a fim de disputar o 
governo do estado, é de que 
a sigla não apoie o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
no primeiro turno na disputa 
pela reeleição, em 2022. 
Nesse sentido, o DEM e o PP 
seriam um risco para o ex-go-
vernador, que está de mala 
pronta para deixar o PSDB. 
O destino do ainda tucano, 
portanto, deverá ser o PSD, do 
morubixaba Gilberto Kassab.

Concessão
O prefeito Edinho Araú-

jo (MDB) recebe hoje um 
grupo de moradores do São 
Deocleciano que reivindica a 
regularização de lotes naquele 
bairro. O vereador Bruno Mou-
ra (PSDB), que intermediou a 
reunião, disse que os morado-
res ocupam terrenos do mu-
nicípio. O prefeito, diz ele, vai 
autorizar a concessão de uso 
especial aos moradores que 
ocupam a área há mais de 50 
anos.  “O próximo passo é o 
recapeamento da rua”, frisou.

Arquivo DHOJE

Projeto de multas para festas clandestinas começa ser discutido

O vereador Robson Ricci e 
a vereadora Karina Caroline 
fizeram um Projeto de Lei (PL) 
que impõe multa ao proprie-
tário ou possuidor de imóvel, 
pessoa física ou jurídica, que 
ceder, a título gratuito ou 
pago, propriedade na qual 
esteja sendo promovida festa 
clandestina com finalidade 
comercial ou não. Assim 
como também prevê multa 
aos participantes.

Além disso, conforme o 
DHoje já noticiou aqui, o valor 
arrecadado com essas multas 
vai especificamente para a 
pasta da Vigilância Sanitária 
usar em ações, no entanto, 
o PL prevê que esse dinheiro 
seja destinado exclusivamente 
à saúde.

“Conversando com a vere-
adora Karina, ela me disse que 
é possível alterar esse destino, 
até pra gente adicionar essa 
questão dos insumos. Porque 
a rede pública de saúde, a 

gente vê que está passando 
por uma situação complicada, 
falta um pouco de estrutura. 
Independentemente de qual-
quer circunstância, a gente 
tem que salvar vidas”, explica 
Robson Ricci.

Em relação às multas, os 
valores previstos no PL são 
menores do que as que o 
Executivo está colocando em 
prática atualmente, por isso, o 
vereador disse que vai conver-
sar com sua companheira de 
partido, para que cheguem a 

um novo valor em UFM (Uni-
dade Fiscal Municipal).

“É até incoerente falar 
em salvar vidas, penalizando 
pessoas que não têm com-
promisso com a vida, mas, 
a gente viu que existe esta 
possibilidade e é isso que a 
gente espera que aconteça”, 
concluiu Ricci.

O Projeto foi aprovado na 
legalidade e volta à pauta para 
ser votado no mérito. Se apro-
vado, segue então para sanção 
ou veto do Prefeito.

Andressa ZAFALON
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GCM multa mais três pessoas 
na rua e registra casos de 
receptação na madrugada

Durante as fiscalizações 
da Guarda Civil Municipal e 
da Vigilância Sanitária nesta 
segunda-feira (21) 77 pessoas 
foram abordadas e dentre elas 
três pessoas foram autuadas por 
descumprimento ao toque de 
recolher. Ainda durante a blitz 
na madrugada desta terça-feira 
(22) a GCM deteve também 
outras três pessoas pelo crime 
de receptação.

Em Rio Preto o toque de re-
colher é válido a partir das 19h, 
sendo que qualquer pessoa 
abordada na rua sem justificati-
va para sua circulação receberá 
uma multa de inicialmente 
R$6.296. O diretor da GCM, 
Vitor Cornachioni, ressalta que 
“as blitzes continuam até o dia 
1 de julho, em diversos locais 
da cidade”.

Somando as três multas 
desta segunda-feira, ao todo já 
foram autuadas 130 pessoas 
em Rio Preto o que totaliza o 
valor de mais de R$ 818,4 mil

CRIMES - Por volta da 
1h10 desta terça-feira (22) a 
GCM foi acionada para atender 
uma ocorrência no bairro Jardim 
Itapema, onde desconhecidos 
estariam desmanchando um 
veículo em frente a uma resi-
dência. Ao chegarem os guardas 
localizaram um carro modelo 
Palio, já sem as rodas e com o 
vidro da janela quebrado, porém 
ninguém foi localizado.

Os GCMs se afastaram para 
esperar alguma movimentação 
suspeita, sendo que momento 
depois um adolescente de 16 
anos e um homem de 33 anos 

foram abordados mexendo no 
carro.

Questionados sobre o ocor-
rido o menor informou que há 
mais de três dias o carro estava 
estacionado em frente a sua re-
sidência e por achar que estava 
abandonado decidiu retirar o jogo 
de rodas e pneus e por fim vender 
ao segundo envolvido.

As peças subtraídas foram 
localizadas e apreendidas em 
um imóvel desocupado. Os dois 
envolvidos foram levados para a 
Central de Flagrantes onde em 
pesquisa foi constatado que não 
há histórico de furto ou roubo 
sobre o carro, sendo o automó-
vel encaminhado para o pátio 
de Cedral. Os suspeitos foram 
liberados.

Já às 3h25 no bairro Solo Sa-
grado um homem de 42 anos foi 
preso pelo crime de receptação 
de uma bolsa de ferramentas.

Os guardas municipais esta-
vam em patrulhamento quando 
observaram dois homens cami-
nhando com uma bicicleta onde 
na garupa estava uma bateria e 
uma bolsa. Questionados sobre 
os objetos um deles disse que a 
bolsa era de sua propriedade e 
em seguida fugiu da abordagem, 
já o outro suspeito disse que a 
bateria foi retirada de seu próprio 
carro e que ele iria vender em um 
ferro velho próximo.

Os guardas localizaram duas 
parafusadeiras, uma serra tico 
tico, uma plaina, uma chave 
inglesa e uma chave em L, que 
estavam junto com um cartão de 
um marceneiro que em contato 
com os GCMs informou que as 
ferramentas são de sua pro-
priedade e que uma revista pela 
casa notou que uma das portas 
foi arrombada e que até as 21h 

Da REDAÇÃO 
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os objetos ainda estavam em 
sua casa.

O marceneiro ainda acres-
centou que a bateria apreendida 
não é sua.

Os objetos e o suspeito fo-
ram levados para a Central de 
Flagrantes, onde em pesquisa foi 
constatado de que o homem já 

possui antecedentes policiais por 
delitos patrimoniais. Ele foi preso 
em flagrante por receptação e 
seus familiares foram notificados 
sobre o ocorrido.

Em sua defesa o acusado 
disse ter encontrado o segundo 
envolvido no caminho e que per-
mitiu que ele colocasse a bolsa 

na garupa da bicicleta, mas que 
não sabia que era um objeto de 
furto.

Na central os guardas ainda 
informaram que o suspeito que 
fugiu é um homem moreno, 
altura mediana, magro, cabelos 
pretos e aparenta ter 40 anos. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

COVARDIA

Na noite desta segunda-
-feira (21) um jovem de 17 
anos procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto para 
informar ser vítima de ameaça 
e agressão, onde às 18h30 ou-
tro jovem de 17 anos junto de 
seu pai, de 44 anos, e outras 
duas mulheres o agrediram. 
Ele estava cuidando do gado 
na sua propriedade localizada 
na estrada Vicinal Alcides Au-
gusto Ávila.

Para os policiais a vítima 
informou que estava cuidan-
do do gado quando em certo 
momento foi abordado pelo 
agressor que estava acompa-
nhado de seu pai e mais duas 
mulheres. Ele foi rendido pelos 
adultos e agredido pelo jovem.

Ele ainda acrescentou que 
as agressões apenas cessaram 
quando o seu pai o avistou já 
no chão. Os golpes causaram 
lesões em seu rosto e corpo. A 
Polícia Militar foi acionada ao 
local e o orientou a registrar 
queixa na Central de Flagran-
tes.

Devido seus ferimentos, os 
familiares da vítima a socor-
reram até o UPA Tangará para 
atendimento médico o exame 
de corpo e delito.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
antes que o adolescente agre-
dido comparecesse a central o 
agressor e seu pai se dirigiram 
até lá e registraram o caso. 
Em sua versão, o segundo 
envolvido disse que não sofreu 
lesão corporal e confirmou 
as agressões realizadas, mas 
que a vítima reagiu de forma 
agressiva e teria ameaçado 
sua irmã.

A vítima foi orientada sobre 
suas possibilidades penais e o 
caso foi registrado como ame-
aça e lesão corporal, sendo em 
seguida encaminhado para o 
3º Distrito Policial que investi-
gará o ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Jovem é rendido 
por adultos e 
agredido por 
adolescente
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Homem é atropelado no centro e motociclista foge sem prestar socorro

No começo da noite da 
última segunda-feira (21), 
às 18h10, policiais militares 
foram acionados para atender 
uma ocorrência de acidente de 
trânsito com vítima, onde um 
homem de 46 anos foi atro-
pelado por uma moto na Rua 

Marechal Deodoro da Fonseca. 
O condutor do veículo deixou o 
local sem prestar socorro.

Segundo as informações 
fornecidas, ao chegarem no 
endereço os policiais encon-
traram apenas a vítima caída 
no chão, que informou estar 
atravessando a rua, caiu e não 
se recorda do ocorrido.

Assim, populares que tra-
balham próximo ao local, e 
presenciaram o acidente, disse-
ram que no momento em que 
a vítima estava atravessando 
a rua uma moto o atropelou, 
sendo que em seguida o con-
dutor e o pedestre acabaram 
caindo. Momentos depois o 
acusado montou em sua moto 

novamente e deixou o local 
sem prestar socorro. Ainda 
acrescentaram que a placa do 
veículo foi anotada.

Pelo fato de que a vítima 
apresentou uma fratura na 
perna direita e um hematoma 
grande na região de sua cabe-
ça, o homem foi levado para o 
Hospital de Base de Rio Preto, 

Da REDAÇÃO onde permanece recebendo 
atendimento médico sem pre-
visão de alta por enquanto.

O caso foi registrado como 
lesão corporal na direção de ve-
ículo e fuga de local de acidente 
para então ser encaminhado 
para 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

FLAGRANTE EM ESCOLA

Ladrão invade bar pelo telhado, cai e acaba 
preso com bebidas e cigarros furtados

Um homem de 34 anos foi 
preso nesta terça-feira (22) às 
00h30, após ser flagrado pelas 
câmeras de segurança de um 
bar, localizado na Avenida Al-
berto Andaló, furtando bebidas 
e um maço de cigarros. Para os 
policiais o suspeito disse ser 
morador de rua.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o proprietário do estabeleci-
mento comercial acionou o 
seu cunhado, um agente peni-
tenciário, informando que um 
desconhecido foi visto pelas 
câmeras de segurança caindo 
do telhado do bar. Já dentro do 
local o homem furtou alguns 
produtos e fugiu novamente 
pelo telhado.

Assim o agente se dirigiu 
até o endereço onde junto com 
o proprietário localizou o mora-
dor de rua deitado ao lado do 
bar. O suspeito foi submetido 
a uma revista pessoal, sendo 
encontrados em sua posse 
uma garrafa de Whisky, oito 
latas de energético e um maço 
de cigarros.

A Polícia Militar foi acionada 

para levar o acusado ao UPA 
Tangará, pois devido sua que-
da ele apresentou ferimentos 
leves e após ser liberado ele 
foi levado para a Central de 
Flagrantes, onde confessou o 
crime e informou ser morador 
de rua. O homem ainda acres-
centou que não pretendia ven-

der e sim consumir os produtos 
furtados.

Ele foi preso em flagrante e 
encaminhado para a carcera-
gem da DEIC. O caso foi regis-
trado como furto qualificado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Ladrão invade bar pelo telhado, cai e acaba preso com 
bebidas e cigarros furtados

PM faz Varal Solidário nesta quinta

Polícia Militar de Rio 
Preto encabeçou uma ação 
beneficente com o 1° Varal 
Solidário de 2021, que 
acontecerá nesta quinta-
-feira (24), das 9h às 15h 
na Escola Municipal Darcy 
Ribeiro, que fica no bairro 

Jardim Santo Antônio.
“Vamos aproveitar a en-

trega dos kits merendas na 
escola Darcy Ribeiro para 
os alunos da rede muni-
cipal para distribuir quase 
10 mil peças de roupas, 
cobertores e leites que 
serão doados para quem 
estiver presente”, explica 

Andressa ZAFALON 

PM faz o primeiro Varal Solidário de 2021
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Homem é atropelado no centro e motociclista foge sem prestar socorro

No começo da noite da 
última segunda-feira (21), 
às 18h10, policiais militares 
foram acionados para atender 
uma ocorrência de acidente de 
trânsito com vítima, onde um 
homem de 46 anos foi atro-
pelado por uma moto na Rua 
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Tenente Amália.
Cada pessoa poderá 

escolher e levar até 10 
peças de roupas, além de 
um litro de leite por criança 
e um cobertor por pessoa.

“As ações de doações 
serão realizadas até du-
rarem nosso estoque”, 
conclui a Tenente.
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Recentemente, num voo de São Paulo ao Rio de Janeiro, tudo 
caminhava muito bem, o céu completamente azulado, sem nuvens, 
um silêncio convidativo dentro da aeronave. Ambiente propício para 
um breve repouso até o momento da aterrissagem no aeroporto 
Santos Dumont. 

Uma cortina logo à frente das primeiras fileiras isolava o ambien-
te ocupado por membros da tripulação. Subitamente, um estrondo 
que aparentava ser de algo despencando no chão da aeronave, 
rompeu aquele silêncio agradável.

A cortina não me permitiu visualizar o que havia caído, mas, 
segundos depois, foi possível entender plenamente o que havia 
acontecido. Com a voz trêmula, a aeromoça anuncia que estáva-
mos em uma emergência médica e precisaria de suporte de algum 
médico que estivesse no avião. 

Juntamente com uma médica e uma enfermeira, dirigi-me ao 
local do estrondo. Havia um membro da tripulação caído no chão, 
com as extremidades frias, palidez cutânea e os sinais vitais muito 
frágeis. Seu rosto denunciava um estado de mal súbito, um “apagão 
“ - olhos sem nenhuma reação.

Confesso que houve pânico e muita apreensão sobre o que 
poderíamos fazer para ajudar aquela pessoa, considerando espe-
cialmente aquelas condições e circunstâncias. Máscara de oxigênio 
e manobras para melhorar a circulação, incluindo algum esboço de 
massagem cardíaca, felizmente resultaram na restauração gradual 
da consciência completa daquela pessoa. 

Após vivenciar este susto, já no dia seguinte, estava assistindo ao 
jogo entre Dinamarca e Finlândia, quando, subitamente, o jogador 
Eriksen inicia uma corrida até a lateral do gramado e desaba no 
chão, sem ostentar nenhum tipo de reação.

Pânico total, desespero, médicos sendo solicitados e manobras 
de ressuscitação sendo executadas. Felizmente houve reversão 
daquele estranho quadro e o jogador já estava em boas condições, 
recuperando-se bem no hospital algumas horas depois. 

O membro da tripulação daquele voo e o jogador Eriksen “mor-
reram e voltaram” após as manobras de ressuscitação. Como isto 
é possível, visto que existem casos similares de outras pessoas e 
atletas que não “voltam” mais e morrem? 

Que loucura imaginar que uma pessoa pode “apagar” e voltar 
conversando, com relativa consciência e orientação!

O arquiteto do coração humano foi imensamente sábio em dotar 
este órgão de uma nobre particularidade - o automatismo elétrico. 
Nosso coração é composto por muitos tipos de células, dentre elas 
uma categoria especial de “células elétricas”, cuja função é reger 
o ritmo natural dos nossos batimentos cardíacos. 

Cada batimento do coração é produto de um impulso elétrico 
gerado por tais células e, desta forma, nosso coração bate sem 
parar, suportando algumas variações e instabilidades, ao longo de 
toda a vida.

Este automatismo é tão veemente que, mesmo nas pessoas 
em estado vegetativo (quando a função cerebral é mínima) ou com 
morte cerebral confirmada, o coração pode continuar batendo, ainda 
que de forma desorganizada e débil. 

Este automatismo demonstra que muitos órgãos dependem do 
coração para sobreviver, mas o coração pode viver de forma relativa-
mente independente e automática. O grande arquiteto do universo 
emprestou sua maestria ao funcionamento automático do coração.

Não seria possível “morrer” e ser ressuscitado, caso o coração 
humano fosse um órgão completamente dependente de outras 
conexões. Caso houvesse esta dependência, o coração humano 
seria como uma lâmpada que apaga imediatamente diante do des-
ligamento de um interruptor ou do rompimento de um fio elétrico. 

Quando Deus arquitetou o coração humano, Ele pensou em 
tudo, inclusive nesta necessidade de automatismo elétrico para 
garantir a sobrevida de uma pessoa após um “apagão”.

No entanto, faltaria alguma técnica humana para abordar dire-
tamente esta pessoa vítima do “apagão”. E a evolução da medicina 
permitiu não somente criar estratégias para recuperar os batimentos 
cardíacos, como também desenvolver equipamentos que pudessem 
ser implantados no coração e, desta forma, operar alguns estímulos 
elétricos em caso de descontrole do ritmo cardíaco ou mediante a 
iminência de um “apagão”. 

Voltando ao caso do tripulante do voo e do jogador Eriksen, po-
de-se depreender que ambos foram vítimas de um súbito e intenso 
descontrole do ritmo cardíaco, seguido de ausência temporária do 
fluxo sanguíneo efetivo ao cérebro e consequente “apagão”.

Voltando ao caso do tripulante do voo e do jogador Eriksen, po-
de-se depreender que ambos foram vítimas de um súbito e intenso 
descontrole do ritmo cardíaco, seguido de ausência temporária do 
fluxo sanguíneo efetivo ao cérebro e consequente “apagão”. 

E por que ocorre este descontrole súbito do ritmo cardíaco? São 
muitas causas, mas podemos destacar algumas malformações na 
estrutura do coração, propensão acentuada para arritmias e alguns 
fatores externos, como uso de drogas ilícitas.

Seja qual for a causa, o coração funciona como um motor que 
pode falhar por alguns segundos ou minutos e, mesmo assim, 
reajustar-se de forma espontânea ou com suporte de manobras 
como a massagem cardíaca. 

Não seria nenhum exagero afirmar que o tripulante do voo e 
o jogador Eriksen foram dois sobreviventes, pessoas afortunadas 
cujo coração conseguiu utilizar seus recursos de automatismo e 
também se beneficiar da implementação imediata das manobras 
de ressuscitação.

Aliás, este imediatismo das manobras de ressuscitação foi mais 
do que essencial na sobrevida destas duas pessoas, visto que tanto 
o coração como o cérebro toleram pouquíssimo tempo sem fluxo 
sanguíneo e oxigenação. 

Exatamente este curto tempo de “apagão”, ainda passível de 
reversão, que representa a “morte” temporária de uma pessoa.

O maior desafio seria identificar prontamente o que está aconte-
cendo e já iniciar as manobras de ressuscitação. São 5-10 minutos 
que determinam sobreviver ou sucumbir. São 5-10 minutos de uma 
reserva de combustível elétrico ainda ativo no coração, que ainda 
permite “religar” o motor se devidamente estimulado. 

Além do automatismo elétrico próprio do coração e da possibi-
lidade de iniciar manobras de ressuscitação, ainda existe o recurso 
de implantar no coração, por meio de um procedimento cirúrgico, 
um aparelho sofisticado denominado desfibrilador, o qual garante, 
de forma definitiva, a supervisão e manutenção do ritmo cardíaco 
adequado.

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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Podemos "morrer" e 
"voltar", assim como 
o jogador de futebol 

Eriksen?
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A DRS (Departamento Re-
gional de Saúde) de São José 
do Rio Preto registra em junho, 
até esta terça-feira (22), a 
maior média de casos novos 
de Covid-19 desde o início 
da pandemia. O sexto mês do 
ano tem uma média de 1.231 
casos por dia nas 102 cidades 
da DRS, superando o mês de 
março, que era o maior com 
874 casos.

Maior cidade da região, Rio 
Preto está com uma média 
móvel de 308 casos leves 
por dia e 45 casos graves. Na 
última live, realizada no dia 
16/06, o secretário de saúde 
Aldenis Borim afirmou que até 
o fim do mês o município pas-
saria por um momento difícil.

“Os próximos 15 dias serão 
dias muitos difíceis para a po-
pulação e para a Secretaria, 
independente da atitude que 
venha a ser tomada, pois a 
atitude que estamos tomando 
hoje (lockdown noturno) só 
será refletida daqui 20 dias. 
Durante esse período pega-
remos pacientes que estão 

Em junho, região registra 
maior número de casos 
de Covid na pandemia

no pico”, afirmou o secretário.
A região conta com 95 

pacientes aguardando leitos 
de UTI pelo sistema Cross. A 
Secretaria de Saúde do Es-
tado de São Paulo informou 
por nota que já repassou R$ 
20,3 milhões para o combate 
a pandemia na região e que 
durante o período 263 leitos 
de UTI foram abertos.

“A Secretaria de Estado da 
Saúde mantém desde o início 
uma estratégia especial de 
gestão de leitos hospitalares 
para dar prioridade à interna-
ção de pacientes com quadros 
respiratórios agudos e graves, 
com suporte da Cross (Cen-
tral de Regulação e Oferta de 
Serviços de Saúde). O sistema 
também é utilizado pelos mu-

nicípios, que têm autonomia 
para avaliar e encaminhar 
casos em seu território. A re-
gulação depende de condição 
clínica adequada para que o 
paciente seja deslocado com 
segurança até o hospital de 
destino, e não somente de 
disponibilidade de leitos”, diz 
a nota sobre a transferência 
de pacientes.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Em junho, região 
registra  maior 
número de casos 
de Covid na pan-
demia

Divulgação

RELATÓRIO
Vacinação começa hoje para pessoas de 48 e 49 anos

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 em Rio Preto 
inclui a partir desta quarta-feira 
(23) a faixa etária de 49 e 48 
anos de idade. Na quinta-feira 
(24) faixa etária de 47 anos 
também poderá se imunizar no 
município.

Por nota, a Secretaria de 
Saúde informou na segunda-fei-
ra (21) que ainda estava aguar-
dando a chegada das doses para 
confirmar o início da imunização. 
A Saúde confirmou nesta terça-
-feira recebeu 12 mil doses das 
vacinas CoronaVac e Pfizer.

Por conta do recorde de 
imunizações em um único dia 
na última quarta-feira (16), onde 
12.323 pessoas foram vacina-
das, gerando filas, a Saúde op-
tou por dividir em faixas etárias. 
“A partir da próxima etapa vão 
ser pessoas mais jovens, então 
para a gente evitar o que tem 
acontecido nós vamos dividir 
em faixas de idade. Exemplo: 
hoje vacina quem tem 46 anos, 
amanhã quem tem 45 e assim 
por diante, para não ter aglome-
rações no mesmo dia”, afirmou 
o secretário de saúde Aldenis 

Borim na ocasião.
Para receber a dose, é ne-

cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF e 
comprovante de residência de 
Rio Preto. É importante que os 
munícipes também preencham 
antecipadamente o cadastro do 
Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br) para reduzir o tempo de es-
pera nas filas.

As doses serão aplicadas 
na Swift, das 8h às 16h, e nas 
unidades de saúde, das 8h às 
14h. Os demais grupos incluídos 
anteriormente na campanha 
podem continuar recebendo a 
primeira dose nesses mesmos 
locais. As segundas doses da 
vacina estarão disponíveis so-
mente nas unidades de saúde. 
A estimativa é de que 13 mil 
pessoas da faixa etária de 47 
a 49 anos sejam vacinadas em 
Rio Preto.

Para as faixas etárias de 43 
a 46 anos, o município aguarda 
a chegada de novas doses para 
divulgar o próximo cronograma 
de vacinação. Segundo os da-
dos do Vacinômetro, Rio Preto já 
aplicou 266.851 doses, sendo 
192.736 na primeira etapa e 
74.115 na segunda.

Vinicius LIMA 

Saúde divulga mais 
221 casos da doença

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nesta ter-
ça-feira (22) mais 221 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo 171 diagnosticados 
por exame PCR, 10 por TR 
sorológico e 40 por TR an-
tígeno. No total, a cidade 
contabiliza 84.274 casos.

A Saúde registrou tam-
bém mais seis óbitos pela 
doença, sendo um sábado, 
dois na segunda e dois na 
terça-feira. Desde o início 
da pandemia são 2.394 
mortes, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Consi-
derando apenas os dados 
de 2021 são 49.511 casos 
e 1.472 óbitos.

Nas últimas 24 horas 
foram contabilizados mais 
122 pacientes curados, 

totalizando 71.527 recupe-
rados, o equivalente a 84,8% 
dos casos. A cidade soma 
292.561 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 260.222 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 18.124 casos para cada 
100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto 
conta com 947 pacientes 
internados com síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), com 471 na UTI e 
476 na enfermaria, sendo 
536 residentes de Rio Preto 
e 411 de outros municípios 
da região. Dentre os casos 
de Covid-19 são 709 inter-
nações, com 403 na UTI e 
306 na enfermaria. A taxa de 
ocupação em leitos de UTI na 
cidade é de 93% e de 89,1% 
na região.

Vinicius LIMA 

ESPORTE Rio-pretense é vice-campeão paulista 
de hipismo e vai disputar Brasileiro

O rio-presente Leonardo 
Madalhano Nunes, 12 anos, 
conquistou o vice-campeonato 
paulista de hipismo na cate-
goria salto 1 metro neste fim 
de semana no Clube Hípico de 
Santo Amaro, em São Paulo. 
Ele competiu com outros 39 
cavaleiros disputando apenas 

duas vagas para o Campeonato 
Brasileiro de Hipismo, compe-
tição que reúne os melhores 
atletas de cada estado.

Competindo pela Hípica Villa 
Real e a primeira vez na cate-
goria salto 1 metro, Leonardo e 
seu cavalo Platoon saltaram três 
dias consecutivos, sem faltas.

“São Paulo é o centro do 
esporte no país, por isso fazer 
parte da equipe do Estado de 
São Paulo é uma missão ainda 
mais difícil. O Léo não ganhou 
esse título nesse fim de semana. 
Ele vem vencendo aos poucos, 
no dia a dia, ajudando aos ou-
tros a treinar, cuidando do seu 
cavalo, aceitando as correções 
do treinador e sendo um bom 
amigo. Ele é admirado por to-
dos da nossa escola”, afirmou 
Daniel Mello Gobbo, treinador 
de Leonardo.

Com quatro anos de carreira, 
o cavaleiro rio-pretense vem 
mostrando evolução no esporte. 
Em 2019, ele já havia sido vice-
-campeão paulista na categoria 
salto 0,80 centímetros. “Ele vem 
se destacando nacionalmente. É 
um menino dedicado, humilde 
e respeita os animais. Mantém 

uma parceria de respeito e bons 
tratos com seu cavalo Platoon”, 
afirmou o treinador  Gobbo.

Com a conquista do último 
domingo (20), o rio-pretense vai 
representar o Estado no Cam-
peonato Brasileiro de Hipismo 
que acontecerá em Porto Alegre 
(RS), de 22 a 25 de julho.  “É 
um privilégio poder representar 
as cores do nosso estado, de-
pois de uma batalha muito difícil 
nesse fim de semana”, declarou 
o jovem cavaleiro.

O Campeonato Brasileiro de 
Hipismo é conhecido por revelar 
talentos brasileiros no esporte, 
principalmente nos saltos, e que 
passam a representar o país 
nas competições internacionais. 
Nos Jogos Pan-americanos de 
2019 em Lima, Peru, o Time 
Brasil de Saltos levou o ouro e 
vai disputar as próximas Olím-
piadas. A equipe representada 
pelos cavaleiros Marlon Modolo 
Zanotelli, Eduardo Menezes, 
Rodrigo Lambre e Francisco Aze-
vedo querem seguir os passos 
de Rodrigo Pessoa, o primeiro 
e único atleta brasileiro da mo-
dalidade a conquistar um ouro 
olímpico (Atenas 2004).

Vinicius LIMA 
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ANIVERSÁRIO 
Foram receb idos com um 
jantar caprichado- que tinha 
um cassoulet imperando no 
cardápio- alguns poucos amigos 
que resolveram visitar Sônia 
Ce les te  Menezes  em seu 
apartamento no Edifício Bristol, 
para cumprimentarem-na pelo 
aniversário na noite de sexta-feira 
passada.

BABY 

Rafael e Adriana Helu Hawilla 
vão ganhar seu terceiro 
filho em outubro. Bento é o 
nome da criança, que fará 
companhia para os irmãos 
José (Zequinha) Helu Hawilla 
e Luca.

     Cláudia Estrela montou 
sua própria agência de 
viagens. Chama-se “Por 
Cláudia Estrela Viagens” e se 
instala no Totalité, uma área 
no térreo e outra num dos 
andares superiores do edifício. 
Sucesso!

    Desta coluna os 
sentimentos aos familiares de 
D. Daed Abude Buchalla, pelo 
falecimento dia 14. E para os 
familiares de Cidinha Roquetti 
de Macedo Finimundi, esposa 
de Ivan Finimundi, que faleceu 
de infarto no passado fim de 
semana.

     Recado de Amaury Jr: 
“Mesmo aqui em Punta Cana 
onde estamos em quarentena 
para entrar nos Estados 
Unidos, não deixamos de ler 
sua coluna e seu blog para 
ficarmos a par das notícias da 
terrinha. Beijos saudosos.”

     O Comites e sua Comissão 
de Cultura, sob a organização 
de Rosalie Gallo, realizaram 
segunda-feira o lançamento 
virtual da Antologia Vozes 
Ítalo-Brasileiras IV (Voci Italo-
brasiliane IV) 

     A Vale anuncia nos 
próximos dias a doação de 1 
milhão de cestas básicas que 
serão distribuídas por todo o 
Brasil. A ação vai alimentar até 
o fim do ano 876 mil pessoas 
de 219 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

BATIZADO 
Os arquitetos Braulinho Arroyo 
Vitagliano Ferraz e Laura Silveira 
Ferraz, adiaram para o dia 17 
de julho, o almoço na Fazenda 
Santa Célia, festejando o 
batizado de sua filha caçula, 
a Helena. 

NOVO CONDOMÍNIO I 

O primeiro mundo é logo ali. Um condomínio industrial e empresarial 
está sendo lançado oficialmente pela Cemara Loteadora, uma 
empresa de Americana (SP), uma das maiores do país, tendo 
como diretor Marcos Dei Santi. Denominado Vale dos Cedros esse 
condomínio ocupa uma área de aproximadamente 1,4 milhão de 
metros quadrados situados fazenda São Luis de propriedade de 
Luis Paulo Bellini, fazendo frente para a Rodovia Washington Luis, 
sentido São Paulo – Rio Preto, quase em frente ao Ipê Park Hotel, no 
município de Cedral.  Lançamento este idealizado e coordenado pela 
empresa Condominium Imóveis, de Hamilton Ferreira, um produto 
que vem sendo estudado e aperfeiçoado desde 2008.

JUNINA CHIC

A Diretoria João Theodoro 
do Harmonia, o mais privé 
de nossos clubes,encontrou 
uma maneira inspirada de 
evocar os santos juninos em 
tempos pandêmicos, festejos 
importados de Portugal,para 
brindar a temporada da colheita 
no Hemisfério Norte, que 
remontam costumes ancestrais 
e ajudam a definir a identidade 
nacional. Decorou o salão de 
festas com bandeirinhas, balões 
e adornos típicos, cheios de 
significados e montou no café 
da manhã dos domingos deste 
mês, uma mesa de gastronomia 
típica, que colocou à disposição 
dos sócios, de graça: pamonha, 
pipoca, canjica, docinhos, curau 
e que tais. A atitude jovem e 
transformadora é uma iniciativa 
das diretoras sociais Bruna 
Spotti de Almeida, Fátima Pinho 
Maia Von Gal e Tetê Lorga 
De Jorge, para fortalecer os 
saberes, resgatar elementos de 
nossa história festiva e ensinar 
as crianças a adoçarem a 
memória afetiva. Domingo que 
vem, tem mais.

NOVO CONDOMÍNIO IV  
A área fica na divisa de município de Rio Preto e Cedral e o 
lançamento será em duas etapas: primeiramente na área 
pertencente ao município de Cedral, que abrigará um boulevard 
comercial com os lotes maiores de 5 mil a 24 mil metros quadrados, 
voltados para empresas com grande fluxo e depois na parte fechada, 
lotes de 1,2 mil a 5 mil metros quadrados, com flexibilidade para 
qualquer segmento de empresas. A segurança será total, pois a 
entrada, saída e circulação no condomínio, terá um acurado controle 
eletrônico e de equipe de funcionários especializados.

NOVO CONDOMÍNIO III 
O Vale dos Cedros terá pavimentação de alta compactação, rede 
de água com reservatórios próprios, hidrantes setorizados, esgoto  
tratado, iluminação com lâmpadas LED e redes elétricas de 
diferentes densidades para gerar economia e rapidez nos diversos 
setores. O estudo inclui uma central própria para tratamento de 
efluentes – a nascente do rio Preto é ali - e o condomínio terá o 
selo verde de impacto ambiental. O loteamento conta com mais 
de 198 mil metros quadrados de área verde que será preservada 
e enriquecida, tendo como benefícios vários aspectos ambientais, 
como melhorar o bem-estar e qualidade de vida das pessoas com 
formação de ilhas e redução de calor.

BOM GOSTO 

Estive outro dia no Hiorp e fiquei vivamente impressionado com 
a beleza e bom gosto do primeiro andar, recém inaugurado. A 
concepção ficou espetacular. Uma suntuosidade que se encontra 
em poucas salas de espera de clínicas e hospitais. Coisa de 
primeiríssimo mundo. Nem parece que estamos no Brasil. 
Dá gosto permanecer numa clínica como essa, à espera do 
atendimento, que demonstra um respeito e zelo pelo paciente. O 
trabalho é assinado por Fernando Roma, um craque, sem dúvida.

NOVO CONDOMÍNIO II 

O aparato é ultra moderno, com uma infraestrutura de serviços  
que inclui investimento em novas tecnologias: inteligência artificial, 
realidade aumentada, fibra ótica e outras conquistas da tecnologia 
para que a empresa instale seus equipamentos 4.0 sem qualquer 
restrição, afinal sua sede deve ser um fator decisivo para seus 
negócios. O Vale dos Cedros foi criado para empresas que precisam 
reduzir custos, otimizar recursos físicos, ter mais sustentabilidade, 
segurança, tecnologia e se preparar para o futuro. 

NOVO CONDOMÍNIO V   
O boulevard comercial terá um belo paisagismo debruçado 
sobre a rodovia Washington Luis e para os inúmeros usuários, 
tais como hotel, centro de distribuição, centro de convenções, 
atacarejo, coworking, indústria de confecção e outlet, que serão 
construídos no lado externo do condomínio.  Os funcionários serão 
contemplados com uma área esportiva, como campo de futebol, 
um belíssimo lago, áreas verdes, espaço gourmet, salão de jogos 
e demais itens. Realmente, lembramos que o primeiro mundo é 
logo ali.  A Condominium fez uma parceria com 15 imobiliárias, 
possibilitando você escolher a de sua preferência.  

FEIJÃO NOTA DEZ

Alguns eventos ganham notoriedade porque se tornam exemplo 
a ser seguido, pela qualidade na organização e pelo primoroso 
trabalho que reflete a meticulosa guarnição para o prazer. A 
resistência à pasteurização se materializa nos pequenos detalhes 
desses eventos, honrando o prestígio daqueles que aderiram à 
ideia. A Feijoada do Mané, criada há 15 anos e organizada sob a 
batuta do advogado Manoel das Neves, em benefício do Centro 
Social Estoril e da Creche Irmã Julieta, é um exemplo. Entregues 
no sistema take away, as 537 feijoadas deste ano arrecadaram 
R$ 28.754,43 que serão destinados a atender 40 famílias com 
mais de 5 pessoas por seis meses,com cestas de alimento ao 
custo de R$ 120 cada uma.  

NOVO VIZOO

A arquiteta Cláudia Togni, um 
dos nomes mais importantes 
da arquitetura rio-pretense, 
está reformando seu escritório 
para dar mais conforto à sua 
equipe e aos seus clientes. 
O novo projeto, acomoda um 
espaço gourmet onde ela deverá 
receber os plus intimes.

NOVA PADARIA 
Gelson Zapaterra de Souza e 
Thaisa Lemos, donos de quatro 
padarias e duas cafeterias 
Zappa’s, devem inaugurar em 
meados de setembro, na Antônio 
de Godoy, quase esquina do 
Mercado Municipal, a sua quinta 
padaria. Esta, com ênfase na 
panificação mais artesanal, de 
fermentação natural, embora 
tenha também um extenso 
cardápio com outros produtos 
de longa fermentação, doces e 
bolos. 

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

DESERTO  

Instrumento de resistência 
à proliferação do Covid-19, 
desde quinta-feira, o lockdown 
t e m  d e i x a d o  a  c i d a d e 
absolutamente deserta a partir 
das 18 horas, graças ao efetivo 
trabalho do corpo policial 
sanitário. Como se o Lázaro 
– esse bandido que colocou 
Cocalzinho no mapa e, como 
diz o Sekeira Jr. “não vale o 
que o gato enterra” - circulasse 
por aqui.

CORPO EM DIA
Uma das estratégias das celebridades para manter o corpo 
em dia é intensificar os cuidados no inverno. Antes de cuidar 
da alimentação, atividade física e procedimentos estéticos, é 
fundamental saber a composição corporal. Aquela relação entre 
quantidade de gordura, músculo e outros. A densitometria do 
corpo inteiro é o ‘padrão ouro’ neste quesito. É o exame que 
apresenta o diagnóstico real do corpo, possibilitando a adesão 
de estratégias mais assertivas. Para alcançar o shape desejado, 
busque o acompanhamento de profissionais, faça o exame na 
Togni Medicina Nuclear e Ultrassonografia, e curta a temporada 
de altas temperaturas. 

CHEGANDO 
Os irmãos Mauro e Paulo Esteves, que durante muitos anos 
residiram em Rio Preto em frente ao Automóvel Clube, estão 
plantando em Rio Preto, com um sócio paulistano, um braço de 
sua RVE Engenharia, cuja matriz é em São Paulo. Entre outras 
obras da empresa, estão lançando um condomínio-clube em frente 
ao Shopping Cidade Norte e em dezembro entregam na Avenida 
Murchid Homsi, próximo da Muffato Max da Avenida Potirendaba, 
o Nova Residence Quinta das Paineiras, com três torres e 396 
apartamentos. Bem-vindos de volta. 
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  NAMORADOS 

Paulo e Aline Girardi

LOVE IS IN THE AIR VI
“Somos a nossa primeira companhia. Se não a suportamos 
agora, se a tememos, se a desprezamos, dificilmente 
teremos a companhia de alguém”- Thoreau

Sustentados pelo amor recíproco e por uma fina sintonia, os 
casais que tenho apresentado nesta coluna desde o início de 
junho, mês em que se festeja os namorados, não nomes de 
destaque em nosso high e admirados pela linguagem afetiva, 
fazendo sua história particular com sonhos e desejos emoldurando 
as nuances do cotidiano sob um olhar sensível. Para um casal, a 
capacidade de reinvenção faz florescer o amor que no princípio do 
namoro, provocava respiração ofegante e alta voltagem erótica, 
que aos poucos cede lugar para o comprometimento, a amizade, 
a compreensão, a afeição, o companheirismo, construindo um 
ambiente fértil para a felicidade. Afinal, all kind of love matters.

  NAMORADOS 

Dr Evandro 
Ennes de 

Lima Jr e Dra. 
Ligia Beatriz 
Cherubini de 

Lima 

* 

  NAMORADOS 

Claudenir e Lucila Papacosta Conte

  NAMORADOS 

Dr. Ivan Rollemberg e Julia Claumann 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 10784/21 E 10791/21
CONTRATADA: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE-
LI
EMPENHO 11089/21
CONTRATADA: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME
EMPENHOS 11144/21 E 11145/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
EMPENHO 7207/21
Notifi co o representante legal da contratada, para substituir 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a quantidade descrita na notifi cação 
referente ao empenho 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 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO-
RIOS E HOSPITALAIS EIRELI EPP
EMPENHO 11146/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a quantidade descrita na notifi cação 
referente ao empenho 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 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 83/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA. 
Objeto: aquisição de 7.000 ampolas (10 ml) de Midazolam 
50mg injetável que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no muni-
cípio. Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Rescisão
Pregão Eletronico 378/2020 – Ata/0889/20 – Processo 
13171/20
Contratada: Queiroz & Queiroz Restaurante ME 
Fica rescindida a Ata de Registro de preços  supramencio-
nada de comum acordo. SMS.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 405/2020– Contrato: PRE/0002/21
Contratada: Manupa Comércio, Exportação, Importação de 
Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli
Nos termos da Cláus. 4ª, item 4.4, fi ca concedido reequilí-
brio de preços do valor do veículo para compor a frota do 
Samu. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 83/2021 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: aquisição de 7.000 ampolas (10 ml) de Midazolam 
50mg injetável que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no muni-
cípio– Empenho nº 11700/2021 – R$129.500,00 – Entrega 
Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 82/2021 
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: aquisição de 12.000 frascos/ampolas de ceftriaxoma 
sódica 1g, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-

minação do “CORONAVIRUS” no município– Empenho nº 
11769/2021 – R$93.600,00 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2021
ATA Nº 0509/21
CONTRATADA: W G CANTARIN ME
OBJETO: Fornecimento de adesivo e placas de sinalização - 
Valores Unitários – Item 01 - R$4,30;- Item 02 - R$3,40; Item 
03 - R$2,00;- Item 04 - R$57,00; - Item 05 - R$96,00– SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021
CONTRATO nº PRE/0079/21
CONTRATADA: HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de saúde para a realização 
de procedimentos de oftalmologia – SMS - Prazo de vigên-
cia: 12 meses. Valor Total: R$1.030.647,56
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2021
CONTRATO nº PRE/0080/21
CONTRATADA: PAMELA DA CRUZ GODOI - ME
OBJETO: Aquisição de Switch e Access Point para atender a 
instalação da nova sede da Secretaria Municipal dde Desen-
volvimento Econômico e Negócios de Turismo – SEMDEC 
– Jorge Luis de Souza - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$17.990,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 190/2021 - Processo  
Licitatório 11619/2021
Objeto: Contratação de empresa para concessão de licença 
de uso de software para gestão de obras e serviços públi-
cos, composta pelos módulos de composição de custos e 
orçamentos, gestão de contratos e medições de obras e 
serviços de mapa de obras. Secretaria Municipal de Obras.
IMPUGNANTE: INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO 
LTDA (Advogados: Luiz Henrique Ornellas de Rosa - OAB/
SP 277.087 e Ueslei Almeida dos Santos OAB/SP 395.817) 
Declaro improcedente a impugnação lançada pela empresa 
INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA. Fica man-
tida a data de processamento do pregão da seguinte forma:  
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/06/2021, 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana 
Tápparo – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 243/2021 – Processo 
12.014/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas de latex 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on line com início 
dia 15/06/2021, sendo adjudicado o item a empresa decla-
rada vencedora: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI (item 1). O item 2 foi fracassado. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo - Prego-
eira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanqueta de Azevedo 
- Secretária Municipal da Educação.
COMUNICADO – REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
187/2021 – PROCESSO Nº 11.615/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
odontologia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 25/06/2021 às 14:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Adriana Tápparo -Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
242/2021 – PROCESSO Nº 12.012/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILOMETRO E MANOVA-
CUOMETRO PARA O CER. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 24/06/2021 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes  -Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - Julgamento 
da Comissão Municipal de Licitação: Após análise do re-
curso administrativo e da contrarrazão recursal a Comissão 
Municipal de Licitação acata o parecer técnico da Secretaria 
Municipal de Obras o qual é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante desta decisão, e mantém 
a decisão proferida no julgamento do dia 14 p.p. (publicado 
na imprensa ofi cial no dia 15/06/2021). - DESPACHO DA 
AUTORIDADE SUPERIOR: Analisando os autos, bem como 
as razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifi co 
integralmente o Parecer Técnico da Secretaria Municipal 
de Obras e a decisão da Comissão Municipal de Licitação 
utilizando os argumentos neles expostos como razões de 
decidir e nego provimento ao recurso interposto pela empre-
sa LGR CONSTRUTORA LTDA EPP. 2-  Posto isto, por não 
vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMO-
LOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a favor da empresa vencedora, MADRI ISKI CONS-
TRUÇÕES EIRELI. Às formalidades legais. Publique-se 
por extrato para ciência dos interessados. Adilson Vedroni 
- Secretário Municipal de Administração. O inteiro teor da 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposi-
ção dos interessados.   
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 279/2021, processo 12.190/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de encadernadora, quadro brancos 
e outros, em atendimento as Unidades Escolares. Secreta-
ria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 07/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 278/2021, processo 12.187/2021, objetivando o registro 
de preços para a aquisição de aparelhos telefônicos em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 07/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
290/2021, processo 12.257/2021, objetivando o registro de 
preços para a aquisição de bebedouros, em atendimento as 
Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/07/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 291/2021, processo 12.259/2021, objetivando o registro 
de preços para a aquisição pedra brita, para uso na manu-
tenção e adequação de estradas rurais não pavimentadas 
do município e demais usos da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 13/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 276/2021, processo 12.185/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de gêneros alimentícios(leite) 
em atendimento às unidades escolares e eventual compra 
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por outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 06/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 272/2021, processo 12.183/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de carnes para atendimento ao 
zoológico municipal. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 06/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
280/2021, processo 12.191/2021, objetivando o registro de 
preços para fornecimento de marmitex em atendimento aos 
Centro de Atenção Psicossocial e CIAPS. Secretaria Muni-
cipal de saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
275/2021, processo 12.184/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de fogão industrial para as unidades 
escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 08/07/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
277/2021, processo 12.186/2021, objetivando o registro de 
preços para prestação de serviço de impressão de banners 
e adesivos para as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 08/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras

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

JULGAMENTO

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 
17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o apu-
rado na instrução da Sindicância Acusatória Disciplinar nº. 
001/2021 e nos fundamentos constantes no Ato Normativo 
n.º 01/2018 e demais disposições legais correlatas, RESOL-
VE: acolher o Relatório Final da Comissão Processante, 
considerando as razões expostas na citada manifestação ju-
rídica e determinar a absolvição do(a) funcionário(a) A.M.S. 
com o respectivo arquivamento dos autos.
Restitua-se o processo à Comissão Sindicante para arqui-
vamento e encaminhe-se cópia da respectiva decisão ao 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS para ciência 
aos interessados e demais providências cabíveis.

   São José do Rio Preto, 21 de junho de 2021.
______________________________________
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

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 35.333 DE 21 DE JUNHO DE 2021

EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) FER-
NANDA APARECIDA DAVID, Agente Administrativo, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do 
artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os 
efeitos desta a 18 de junho de 2021.
PORTARIA N.º 35.336 DE 22 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto 
n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017, e
Considerando o cargo exercido pelo servidor, que é o de 
Enfermeiro Padrão;
Considerando a decisão judicial prolatada nos autos do 
Mandado de Segurança nº 1011546-24.2021.8.26.0576, 
tramitado na 2ª Vara da Fazenda Pública de São José do 
Rio Preto, de que o servidor pode ser relotado, observado 
apenas que não pode atuar em unidade que atenda síndro-
me gripal e/ou respiratória;
Considerando a anuência dos Secretários responsáveis 
pelas pastas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e 
Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando que o servidor irá atuar no Centro de Atenção 
Psicossocial II Sul – CAPS II Sul;
R E S O L V E:
Art. 1º Relotar o(a) servidor(a) SILVIO LUIS MANO SAN-
CHES da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para a 
Secretaria Municipal de Saúde, retroagindo os efeitos desta 
a 15 de junho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

 

DECRETO Nº 18.948 
DE 22 DE JUNHO DE 2021. 

 
Altera o Anexo I do Decreto nº 18.942, de 16 de junho de 2021, que 
dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do 
COVID-19 e dá outras providências. 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; 
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º Fica alterado o Anexo I do Decreto nº 18.942, de 16 de junho de 2021, que dispõe sobre 
novas medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do COVID-19.  
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de junho de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano 
de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
 
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local. 
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Funcionamento 24hs com permissão de atendimento ao público. 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AUTOMATIZADAS (MINI-MERCADO DE AUTOSSERVIÇO)
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/APP
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
(apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (apenas para atendimento das atividades 
essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS (apenas emergenciais e imprescindíveis)
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS (apenas emergenciais e imprescidíveis)
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Atendimento ao público das 05h00min as 20h00min.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E EM 
REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE ESCOLAR
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E Atendimento ao público com consumo de alimentos  entre 06h00min e 

18h00min. 
Após 18h00min permitido apenas entrega de produtos em domicílio 
(delivery), por veículos exclusivos para a finalidade, devidamente 
identificados.
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR

5620-1/01

5620-1/04

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (1) 
47.71-7

49.21-3 

49.22-1 

55.9
75
Q

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

49.23-0

49.24-8

4929-9/01 (1)

4929-9/02 (1)

51

5611-2/01
5611-2/03

56.12-1
5620-1/03

ANEXO I
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Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem.
Consumo de alimentos no local entre 06h00min e 18h00min.
Nos demais horários, serviço de alimentação permitido somente nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns.

HOTÉIS E SIMILARES 
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Permissão de atendimento ao público entre 6h00min e 18h00min.
Atividades de atendimento encerradas até as 18h00min (inclusive entrega ou 
retirada).

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

46.3

46.44-3 

46.45-1
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B

45.2
45.3
45.4

C
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F

4721-1/02 

47.3

55.1 (2)
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46.7

46.8

4761-0/02 

4729-6/99

47.11-3

47.12-1

47.22-9
47.24-5

4729-6/02 (2)

46.46-0 

41

43

46.2

4721-1/03

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E 
PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES VETERINÁRIAS (exceto emergenciais e imprescindíveis)
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades essenciais)
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS (exceto emergenciais e imprescidíveis)
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS 
PESSOAIS E DOMÉSTICOS

78
80

47.74-1 

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

49.1

4929-9/01 (2)

47.72-5
47.73-3

4929-9/02 (2)

47.4

49.3
49.4
52
53
58

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

69.12-5
71.2

81.1
81.2

84

82.92-0 
8299-7/01
8299-7/02

72

77.1
75

Q

95

61
62
63

8299-7/05
8299-7/06

94.91-0

LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
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Atividades permitidas com atendimento ao público entre 06h00min e 
18h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 18h00min (inclusive entrega, 
retirada e atividades internas).
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office  (sem restrição de horário).
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

97

46.47-8 

46.49-4 

4713-0/02 
4713-0/04 
4713-0/05
4721-1/04 

47.51-2 

46.9

99

47.23-7

47.55-5
47.56-3

46.6

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

47.52-1

46.5

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07

4729-6/01

47.53-9 

47.54-7

COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
SHOPPING, GALERIAS E CONGÊNERES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
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Atendimento presencial ao público, quando imprescindível, deve ser 
individual e agendado previamente entre 06h00min e 18h00min.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas), de manutenção ou serviço em domicílio entre 06h00min e 
18h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office (sem restrição de horário).
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

47.63-6

4789-0/07
4789-0/08

47.85-7

47.62-8

81.3

4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06

4789-0/09
4789-0/99

47.81-4
4782-2/01
4782-2/02 

47.83-1 

74.2
74.9
77.2
77.3
77.4 

79

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

70
71.1
73

74.1

96.02-5/01

59.14-6

59.2
68

90
91

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

69.11-7
69.2



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
23 de junho de 2021

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades não essenciais)
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO (exceto aqueles relacionados à saúde 
humana)
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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Proibido atendimento presencial ao público.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas) e entrega de produtos em domicílio entre 06h00min e 
18h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office  (sem restrição de horário).
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
LEILOEIROS INDEPENDENTES
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS

93.2

82.1

82.3

82.91-1
8299-7/03

8299-7/04 

82.2

49.5 

5611-2/04

5611-2/05

5620-1/02

96.02-5/02

94.3
94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04

85.93-7
85.99

94.1

94.2

8299-7/07

8299-7/99

85.4

85.5
85.92-9

84
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9609-2/99

9609-2/05

9609-2/06
9609-2/08
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18h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 18h00min.
Nos demais horários, serviço em domicílio, com limite máximo de 2 (dois) 
participantes, além do profissional responsável.
ENSINO DE ESPORTES
ATIVIDADES ESPORTIVAS
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados entre 6h00min as 18h00min. 
Recomendada a suspensão das aulas coletivas e manutenção de atendimento 
individual para acolhimento e aulas de reforço.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

AL
ID

AD
E

Aulas e atividades presenciais permitidas entre 6h00min as 18h00min.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO  - apenas dos cursos relacionados à 
atenção a saúde humana.
EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, OBSTETRÍCIA, 
GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA
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Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina
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85.91-1

DECRETO Nº 18.947
DE 22 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre alteração orçamentária no âmbito da RioPreto-
Prev.
PREFEITO EDINHO ARAUJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, VI, da 
Lei Orgânica do Município, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 
13.684, de 16 de dezembro 2020;

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Fiscal da RioPretoPrev um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias a seguir descritas:
I – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0007 R$ 50.000,00
Programa: 0018 – Previdencia Municipal
04.01.04.122.0018.2001.3390.36.04 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física
II – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0005 R$ 420.000,00
Programa: 0018 – Previdencia Municipal
04.01.04.122.0018.2001.3390.39.04 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
III – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0018 R$ 20.000,00
Programa: 0018 – Previdencia Municipal
04.01.04.122.0018.2.001.339047.04 – Obrigações Tributa-
rias e Contributivas
IV – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0014 R$ 1.000.000,00
Programa: 0000 – Operações Especiais
04.02.28.846.0000.0.003.319091.04 – Sentenças Judiciais 
V – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0019 R$ 10.000,00
Programa: 0018 – Previdencia Municipal
04.02.09.272.0018.2.049.319094.04 – Indenizações e Resti-
tuições Trabalhistas
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro veri-
fi cado no Balanço Patrimonial de exercícios anteriores, nos 
termos do que dispõe o § 1º, inciso I, e § 2º do artigo 43 da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º. Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RIOPRETOPREV
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa local.

DECRETO Nº 18.949
DE 22 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a transferência dos créditos provenientes da 
arrecadação municipal relativa a loteamentos populares e a 
imóveis neles situados para a EMCOP, e dá outras providên-
cias.
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 partir da entrada em vigor deste Decreto, as recei-
tas fi nanceiras provenientes da arrecadação municipal de 
créditos relativos a loteamentos populares e a imóveis neles 
situados serão transferidas, integralmente, para a EMCOP – 
Empresa Municipal de Construções Populares, criada pela 
Lei Municipal nº 2.476, de 22 de outubro de 1.979, e serão 
creditadas em conta própria da empresa pública, a ser aber-
ta junto à rede bancária ofi cial.
§ 1º Ficam também transferidos à EMCOP – Empresa Muni-
cipal de Construções Populares, os créditos a receber, inscri-
tos ou não em dívida ativa, relativos a loteamentos populares 
e a imóveis neles situados constantes do estoque da dívida 
desta prefeitura municipal.
§ 2º Os créditos a receber de que trata o parágrafo anterior 
referem-se aos GRUPOS DE RECEITA: 4 - LOTEAMENTO e 
5 – EMCOP.
Art. 2º Caberá à EMCOP – Empresa Municipal de Constru-
ções Populares, a gestão dos recursos fi nanceiros de que 
trata o artigo anterior, sua informatização, bem como a com-
petente inscrição em dívida ativa própria e ajuizamento das 
execuções fi scais, se necessários.
Art. 3º Os créditos a receber, constantes do estoque da 
dívida desta prefeitura municipal, relativos à alienação de 
terrenos em distritos/minidistritos, não deverão ser inscritos 
em dívida ativa própria desta prefeitura, por se tratarem de 
valores sujeitos a contratos com força executiva e cláusulas 
específi cas.
Parágrafo único: Os créditos a receber de que trata o caput 
deste artigo referem-se ao GRUPO DE RECEITA: 3 – DIS-
TRITOS.
Art. 4º Fica a Secretaria Municipal da Fazenda, por meio de 
sua unidade competente, autorizada a promover os ajustes 
contábeis necessários para transferência e/ou determinação 
do cancelamento em dívida ativa dos valores já contabiliza-
dos de que trata este Decreto.
Art. 5º Não se aplicam aos valores de que trata este Decreto 
as disposições previstas no artigo 8º do Decreto Municipal nº 
18.336, de 18 de junho de 2019. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
PEDRO NIMER FILHO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMCOP
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.740
DE 21 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre o Conselho Municipal sobre Álcool e outras 
Drogas – COMAD, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas – 
COMAD, outrora criado pela Lei nº 8.462 de 19 de outubro 
de 2001, e alterações posteriores, passa a vigorar reestrutu-
rado e reorganizado nos termos desta Lei, sendo órgão de 
assessoramento técnico, consultivo e deliberativo vinculado 
à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS no 
que diz respeito à coordenação das atividades administrati-
vas e de gestão, e, ainda, mediante colaboração da Secre-
taria Municipal de Saúde e de outras Políticas Sociais, na 
execução dos programas, projetos, ações e atividades liga-
das ao combate à dependência de álcool e outras drogas, 
tendo como fi nalidade auxiliar o Poder Executivo na análise, 
formulação e aplicação de políticas públicas sobre álcool e 
outras drogas.
Parágrafo único. O COMAD integrar-se-á ao Sistema Nacio-
nal de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, instituído 
pela Lei Federal nº 11.343/2006.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 2º Compete ao COMAD:
I - elaborar e desenvolver o Programa Municipal sobre 
Drogas - PROMAD, destinado ao desenvolvimento de ações 
nas esferas de prevenção, tratamento, acolhimento, recu-
peração, atendimento psicossocial, apoio e mútua ajuda, 
reinserção social, ações de combate ao tráfi co e ampliação 
da segurança pública, compatibilizando-o às diretrizes dos 
Conselhos sobre Drogas a nível nacional e estadual;
II - propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual 
sobre Drogas, ao Conselho Nacional sobre Drogas e outros 
órgãos e entidades, a celebração de convênios, parcerias, 
acordos, contratos e quaisquer outros ajustes, objetivando o 
desempenho de suas atribuições;
III - emitir parecer técnico sobre o funcionamento e o método 
adotado por entidades que realizam atividades de preven-
ção, tratamento, acolhimento, recuperação, atendimento psi-
cossocial, apoio e mútua ajuda, reinserção social, para fi ns 
de cadastramento em órgãos públicos, como na Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, e participação 
do Edital de Subvenção Social (fi nanciamento de projetos);
IV - estimular, fomentar e monitorar programas de preven-

ção, tratamento, acolhimento, recuperação, atendimento 
psicossocial, apoio e mútua ajuda, reinserção social, ações 
de combate ao tráfi co e ampliação da segurança pública;
V - estabelecer prioridades nas atividades do Sistema Nacio-
nal de Políticas Públicas sobre Drogas, através da fi xação 
de critérios técnicos, fi nanceiros e administrativos, a partir 
das peculiaridades e necessidades do Município;
VI - assessorar o Poder Executivo na defi nição e execução 
da política de prevenção, tratamento, acolhimento, recupera-
ção, atendimento psicossocial, apoio e mútua ajuda, rein-
serção social, ações de combate ao tráfi co e ampliação da 
segurança pública;
VII - manter a estrutura administrativa de apoio à política de 
prevenção, repressão e fi scalização de drogas, buscando 
seu constante aperfeiçoamento e efi ciência;
VIII - estabelecer fl uxos contínuos e permanentes e infor-
mações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional 
sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de plane-
jamento e execução da política nacional e estadual sobre 
drogas;
IX - acompanhar o desempenho dos órgãos públicos muni-
cipais que prestem assistência médica, psicológica e tera-
pêutica de maneira geral, buscando estabelecer um trabalho 
efetivo de prevenção à dependência química e de tratamen-
to de recuperação de dependentes químicos e apoio a seus 
familiares, aberto para troca de experiências e informações 
às entidades da sociedade civil que dele desejam participar;
X - acompanhar e participar, dentro de sua área de com-
petência, do desenvolvimento de ações de fi scalização e 
repressão executadas pelo Estado e pela União;
XI - dar atenção especial às crianças e adolescentes atendi-
dos pelo município no sentido de promover, junto às respec-
tivas Secretarias, programas e projetos que visem ao trata-
mento, acolhimento, recuperação, atendimento psicossocial, 
apoio e mútua ajuda, reinserção social, ações de combate 
ao tráfi co e segurança pública;
XII - colaborar com os órgãos competentes nas atividades 
de prevenção, tratamento, acolhimento, recuperação, atendi-
mento psicossocial, apoio e mútua ajuda, reinserção social, 
ações de combate ao tráfi co e segurança pública;
XIII - estimular estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoa-
mento dos conhecimentos técnicos e científi cos referentes 
à prevenção, tratamento, acolhimento, recuperação, atendi-
mento psicossocial, apoio e mútua ajuda, reinserção social, 
ações de combate ao tráfi co e segurança pública;
XIV - propor intercâmbios com organismos institucionais, 
atuar em parcerias com órgãos e/ou instituições nacionais e 
estrangeiras nos assuntos referentes às drogas;
XV - acompanhar a programação fi nanceira, avaliar e fi scali-
zar a gestão e aplicação dos recursos do PROMAD;
XVI - elaborar e alterar seu regimento interno, se necessário;
XVII - propor ao Poder Executivo medidas que assegurem o 
cumprimento dos compromissos assumidos em razão desta 
Lei.
§ 1º O COMAD deverá avaliar, periodicamente, o resultado 
das ações e das políticas executadas, mantendo formalmen-
te informados, quanto aos seus resultados, o Poder Executi-
vo e o Poder Legislativo.
§ 2º O COMAD deverá remeter à Secretaria Nacional sobre 
Drogas e ao Conselho Estadual sobre Drogas o relatório 
de sua avaliação periódica, assim como qualquer sugestão 
ou reivindicação, para aprimoramento de suas atividades, 
diretrizes ou políticas.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3º O COMAD será constituído pelos representantes 
discriminados e seus respectivos suplentes, assim especifi -
cados nos seguintes segmentos:
I - 14 (quatorze) titulares e 14 (quatorze) suplentes do Poder 
Público indicados pelos titulares dos seguintes órgãos:
a) Das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secreta-
ria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Munici-
pal do Trabalho e Emprego, Secretaria Municipal de Trânsi-
to, Transportes e Segurança através da Guarda Municipal e 
Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para as Mulhe-
res, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia. 
b) De outros órgãos públicos: Polícia Civil, Polícia 
Militar, Polícia Federal, Promotoria Pública, Administração 
do Sistema Penitenciário, Fundação Casa, Defesa Civil e 
Bombeiros.
II - 14 (quatorze) titulares e 14 (quatorze) suplentes da 
sociedade civil organizada, indicados dentre as seguintes 
entidades de categorias representativas:
a) Conselhos de Classes;
b) Representantes dos usuários, que será composto 
por usuários indicados pelo CAPS AD, Programa de Redu-
ção de Danos, Comunidades Terapêuticas, Grupos de Ajuda 
Mútua e pela Associação de Familiares e Usuários dos Ser-
viços de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas de São José 
do Rio Preto;
c) Comunidades Terapêuticas e Instituições que traba-
lhem com usuários de substâncias psicoativas;
d) Instituições de Ensino Superior;
e) Associações existentes no município e Grupo de 
Ajuda Mútua.

§ 1º Os Conselheiros titulares e suplentes serão eleitos por 
membros representantes dos seus respectivos segmentos, 
extraídos da Relação Defi nitiva de Eleitores e Candidatos 
Elegíveis ao cargo de Conselheiro.
§ 2º A eleição será realizada através de cédula vistada e 
fornecida pela comissão eleitoral, devendo ser preenchida 
com o nome de 1 (um) candidato somente, do respectivo 
segmento. 
§ 3º No caso do segmento que indicar somente um candida-
to para titular e um para suplente, a eleição poderá ser feita 
por aclamação pelos representantes do seu segmento.
§ 4º Será considerado eleito como Conselheiro Titular o 
candidato mais votado no segmento e, como suplente, o 
candidato subsequente em maior número de votos.
§ 5º No caso de eventual empate, será considerado eleito, 
o(s) candidato(s) da instituição que ocupou(aram) menos 
vezes o cargo de Conselheiro e, como segundo critério, o 
candidato mais idoso.
§ 6º Não havendo inscrito em determinado segmento, o 
Conselho funcionará com o número de candidatos efetiva-
mente eleitos.
§ 7º Caso o Conselho julgue necessário, poderão ser apro-
vadas novas eleições para preenchimento de vacâncias e as 
vagas ainda não preenchidas.
§ 8º A apuração será realizada imediatamente após o encer-
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ramento da votação pela Comissão Eleitoral, que declarará 
eleitos os candidatos Titulares e Suplentes, mais votados 
nos seus respectivos segmentos e cargos, lavrando-se a 
Ata.
§ 9º Os casos omissos, relativos ao Processo Eleitoral serão 
resolvidos pela Comissão Eleitoral.
§ 10 Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, per-
mitida uma única recondução.
§ 11 Os suplentes deverão comparecer às reuniões, assu-
mindo a cadeira de qualquer um dos titulares que não com-
parecerem, respeitados os segmentos a que pertencem.
Art. 4º Os conselheiros do COMAD poderão integrar outros 
Conselhos Municipais, Estaduais ou Federais.
Art. 5º O COMAD terá a seguinte estrutura funcional:
I - Plenário;
II - Diretoria Executiva;
III - Comitê - Fundo Municipal sobre Álcool e Drogas (FU-
MAD);
IV - Comissões.
Art. 6º Os integrantes da Diretoria Executiva, Comitê do 
FUMAD e Comissões, serão eleitos por votação dentre os 
membros do COMAD.
Art. 7º Perderá o assento no COMAD, por deliberação do 
seu Plenário, a organização representativa da sociedade 
que:
I - tiver o registro cassado ou não renovado pelo órgão com-
petente;
II - for dissolvida na forma da lei;
III - atuar de forma incompatível com as fi nalidades institu-
cionais ou com seus princípios;
IV - suspender seu funcionamento por período igual ou su-
perior a seis meses.
Parágrafo único. Em caso de vacância, caberá ao Plenário 
do COMAD resolver sobre a substituição.
Art. 8º A Diretoria Executiva do COMAD será paritária e 
composta por:
I - Presidente; 
II - Vice-Presidente; 
III - 1º Secretário;
IV - 2º Secretário.
V - Tesoureiro;
VI - 2º Tesoureiro.
§ 1º A Diretoria Executiva do COMAD será eleita pelo voto 
direto da maioria absoluta dos conselheiros Titulares ou 
Suplentes em exercício, em Assembleia Geral convocada 
especifi camente para este fi m.
§ 2º O mandato da Diretoria Executiva será de 2 (dois) anos, 
permitida uma reeleição por igual período.
Art. 9º O COMAD contará com uma secretária executiva 
para dar suporte ao cumprimento de suas competências.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO

Art. 10 Fica criado o Fundo Municipal sobre Álcool e Drogas 
- FUMAD, que será destinado ao atendimento das despesas 
geradas pelo PROMAD.
Art. 11 O FUMAD fi cará vinculado diretamente à Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEMAS, que incumbir-se-á 
da execução orçamentária e do cronograma físico-fi nanceiro 
da proposta orçamentária anual, a ser aprovada pelo Plená-
rio do COMAD.
Art. 12 Constituirão receitas do FUMAD:
I - dotações orçamentárias próprias do Município;
II - repasses, subvenções, doações, contribuições ou quais-
quer outras transferências de recursos de pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, ou ainda, de entidades 
nacionais, internacionais, organizações governamentais e 
não governamentais;
III - receitas de aplicações fi nanceiras de recursos de Fundo 
realizadas na forma da Lei;
IV - produtos de convênios fi rmados com entidades fi nancia-
doras;
V - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas 
e a ele destinadas.
Parágrafo único. Os recursos que compõem o Fundo serão 
depositados na instituição bancária, em conta especial, sob 
a denominação - Fundo Municipal sobre Álcool e Drogas – 
FUMAD.
Art. 13 Os recursos do FUMAD serão aplicados em:
I - fi nanciamento total ou parcial de programas e procedi-
mentos que visem alcançar as metas propostas na política 
municipal sobre álcool e outras drogas;
II - aquisição de material permanente, de consumo e outros 
necessários ao desenvolvimento dos programas a que se 
destina;
III - construção e reforma, ampliação, aquisição ou locação 
de imóveis para prestação de serviços necessários à exe-
cução da Política Municipal sobre drogas, bem como para 
sediar o COMAD.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 Os membros do COMAD não receberão nenhum 
tipo de remuneração, sendo seus serviços considerados de 
relevante interesse público.
Art. 15 O COMAD poderá solicitar informações de qualquer 
órgão público municipal.
Art. 16 O COMAD terá sua competência desdobrada e suas 
condições de funcionamento determinado em Regimento 
Interno, a ser elaborado e aprovado no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, e homo-
logado pelo Prefeito Municipal, através de Decreto, após 
aprovação do Conselho.
Art. 17 Os recursos orçamentários e fi nanceiros necessários 
à implantação e funcionamento do COMAD, oriundos de 
dotações próprias consignadas no Orçamento do Município, 
serão realocados e liberados pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SEMAS, em conformidade com o Plano 
de Aplicação aprovado pelo Conselho e homologado pelo 
Prefeito Municipal.
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário e, em especial, as 
Leis nº 8.462, de 19 de outubro de 2001 e nº 9.781, de 15 de 
dezembro de 2006.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 21 de junho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.741
DE 21 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Ofi cial do Município, 
do dia do Grafi teiro, a ser comemorado anualmente em 27 
(vinte e sete) de março.
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 sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no Calendário Ofi cial do Município o dia 
do Grafi teiro, a ser comemorado, anualmente, em 27 (vinte e 
sete) de março.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei, através de 
Decreto, no que for pertinente e cabível.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 21 de junho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.249/2021
Projeto de Lei nº 009/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Moura

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 09/2019 – 
CONCORRÊNCIA nº 01/2019 – PROC. nº 01/2019. Contra-
tada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente a 
reforma e ampliação da ETA "Palácio das Águas" incluindo 
melhorias no sistema de tratamento de água, reservação e 
bombeamento de água tratada e captação de água bruta 
para vazão máxima de até 750 l/s, no município de São José 
do Rio Preto, incluindo fornecimento de todos os materiais, 
mão de obra, máquinas e equipamentos. 
Prazo 4 meses    Assinatura 18.06.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATO DE CRE-
DENCIAMENTO Nº 47/2020 – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 
–PROC.64/2020 
Contratada: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
Objeto: Adequação dos empenhos para o valor de 
R$248.732,80 da contratação por credenciamento de insti-
tuição fi nanceira para efetuar o recebimento das contas de 
fornecimento de água, esgotamento sanitário e outros docu-
mentos que o SeMAE venha a emitir e autorizar no padrão 
de guia/convênio de arrecadação da Federação Brasileira de 
Bancos – FEBRABAN. Data da assinatura 18/06/2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 51/2021, 
Processo SICOM 3201/2021 objetivando a Aquisição de 
aparelhos telefônicos móveis (celulares). Prazo de Entrega: 
30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
05.07.2021, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 17.06.2021 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DE PORTARIA nº 50 de 22/06/2021 – RESOLVE:  
NOMEAR o servidor DANIEL HENRIQUE RAMOS DA RO-
CHA, advogado efetivo, matrícula 458, lotado na Supervisão 
Administrativa, órgão da Diretoria Jurídica, para responder 
interinamente pelo cargo de DIRETOR JURÍDICO a partir de 
22 de junho de 2021, enquanto durar o afastamento do titu-
lar. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos em 22 de junho de 2021.
S. J. Rio Preto, 22.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 
 
 

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

São José do Rio Preto, 23 de junho de 2021 
Prezado, 

NOME INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

ARLINDO VIEIRA DO PRADO 148.040/0 170/2021 
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.  

Fica V.S.ª devidamente NOTIFICADO: 
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 e art. 37, §3º, II, “e”, da Lei Municipal n.º 9.678/2006; 
2 - Da necessidade de RETIRADA do local dos equipamentos 
utilizados, no prazo de 30 (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 30 (trinta) 
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 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA 

FISCAL DE POSTURAS

Ofício – SEMDEC / IFP – 001/2021
São José do Rio Preto, 22 de Junho de 2021.
Interessado: Zenaide Aparecida dos Santos
I.M. n.º: 112.318/0
Ref. Protocolo: 2021130087
Assunto: solicitação de isenção de Preço Público e Taxa de 
Licença de Funcionamento para a Inscrição Municipal n.º 
112.318/0

 Prezada Senhora;
 Informamos que a solicitação foi INDEFERIDA.
 Para a obtenção da isenção de taxas é necessário o 
enquadramento nas leis que regem esta matéria.
 Sugerimos que formalize o pedido, apresentando os 
motivos e fundamentos que creia serem pertinentes, junto à 
Secretaria Municipal da Fazenda.
 Quanto ao Preço Público, não há previsão legal nem 
foi apontada informação que justifi caria tal isenção.
 Alertamos que o Preço Público somente pode ser 
cancelado ou não cobrado quando o Termo de Permissão de 
Uso for cancelado ou cassado.
 Colocando-nos a vossa disposição para maiores 
esclarecimentos.
 Atenciosamente,
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
IFP/SEMDEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA POSSE

Concurso Público – Edital 01/2018, para provimento dos 
cargos de Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e 
Professor de Educação Básica I  
Fica designado o dia 01 de julho de 2021 às 09:00 horas 
para os candidatos abaixo citados a comparecerem na Se-
cretaria Municipal de Administração, localizada no 3º andar 
do Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló,  nº 3030, 
nesta cidade, para sessão de nomeação, posse e exercício. 
O não comparecimento à sessão ensejará a desistência dos 
candidatos.
Considerando as restrições impostas pelo Comitê de Enfren-
tamento ao Coronavírus, o uso de máscara será obrigatório, 
não será permitido a entrada de acompanhante e o horário 
agendado deverá ser seguido, rigorosamente, para evitar 
aglomeração.
Da atribuição de classe
Estará disponível no site da Secretaria Municipal de Edu-
cação (https://digital.educacao.riopreto.br/), para consulta, 
a relação de vagas para escolha de local de exercício em 
2021, respeitando os critérios de classifi cação. 
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar de outros órgãos 
públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o reque-
rimento e/ou protocolo de desligamento, na data da posse, 
atentando-se que, para os vínculos privados e empregos 
públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao 
dia 01/07/2021 e para os cargos públicos, a data de saída 
poderá ser até 01/07/2021. Posteriormente, aqueles que 
apresentarem apenas o requerimento e/ou protocolo na data 
da posse, terão até dia 01/08/2021 para apresentarem a 
Publicação da Portaria de Exoneração e/ou baixa na Cartei-
ra de Trabalho ou documento ofi cial correspondente. A não 
comprovação, até a data estabelecida, implicará na instaura-
ção de Processo Administrativo Disciplinar por acumulação 
ilegal de cargo/emprego público.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
MIRIAN AIELLO
DIRETOR DE ESCOLA
RENATA OLIVEIRA FELICIO  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO
ELENICE RITA DA SILVA SOUSA
LARISSA BARBOSA MAZOLA DOS SANTOS 
SIMONE VICENTE DE MORAES
VIVIANE MARIA ZANEBONI DE MENEZES  
WESLEY FELIPE DE ALMEIDA  
 São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 20/2021 – SME 
  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca  01 (um) Professor de Educação 
Básica II abaixo classificado no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

O professor abaixo relacionado deverá comparecer no dia 24 de junho 
de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua General 
Glicério, nº 3947 - Redentora). O convocado que não comparecer na data, 
hora e local supracitados terá um prazo de tolerância de 03 (três) dias 
úteis, a partir da publicação desta, para comparecer na Secretaria 
Municipal da Educação. O não comparecimento do convocado no prazo 
estabelecido será considerado como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, o convocado terá o 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação desta, 
devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. 
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Este professor deverá ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

27º MARIA LETICIA DUARTE LIMA 01/07/2021 15h30 
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
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6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho; 

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 
16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 

 

 

16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 

17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 
20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 

O atendimento para entrega da documentação para contratação será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.   
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 20/2021 – SME     Publicado em 23/06/2021      
Término 13/07/2021               

São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Adnam Watanabe Ramalho -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 23/03/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Adriano Souza)”, na data 15/06/2021.
São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Camila de Freitas da Silva ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 17/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Inês Correia)”, na data 11/06/2021.
São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- E A de Andrade & Cia Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 26/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Conceição Roque)”, na data 14/06/2021.
São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Luiz Ricardo Verdelho Zarpellon -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 27/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 11/06/2021.
São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 

A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, NOTIFICA o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) do(s) 
lançamento(s) de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – revisto, através do(s) pertinente(s) 
processo(s) administrativo(s) instaurado(s) de acordo com a legislação vigente. 
Conforme dispõe o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco 
dias corridos após a publicação do Edital no Diário Oficial do Município.” 
A guia para recolhimento dos valores lançados e a segunda via da notificação – contendo a base 
legal e a planilha de cálculo do(s) lançamento(s) – poderão ser solicitadas no endereço 
eletrônico: semfaz.dti@riopreto.sp.gov.br (indicando o cadastro imobiliário e o número do 
protocolo), por Whatsapp no contato 3201-1313 ou ainda nos postos de atendimento municipal 
junto as unidades do PoupaTempo São José do Rio Preto e da Prefeitura Regional Norte.  
Após vencimento o valor ficará sujeito aos acréscimos legais. 

 

Protocolo 
Cadastro 

imobiliário Contribuinte 

 EXERCÍCIO 
IPTU REVISTO       
(L.C.M. 96/1998 
c/c art. 145. inc. 

III do CTN 

202192538 
01.04367.00

0 Proprietário: Fauzi Taha e Mohamed Taha 
2021 

São José do Rio Preto, 21 de junho de 2021. 
 

Luiz Paulo Chagas Rodrigues 
Assistente Administrativo Fazendário – D.T.I. – 
SEMFAZ  

Aguinaldo Valverde 
Auditor Fiscal Tributário Municipal – SEMFAZ 

 
 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JORGE CAIO MACHADO MOREIRA e BEATRIZ 
GRACIELE DE SOUZA, sendo ELE fi lho de JORGE MO-
REIRA LIMA FILHO e de DENISE MACHADO DA SILVA e 
ELA fi lha de IVANIO PEREIRA DE SOUZA e de SUSANA 
GRACIELA DOS SANTOS;

2. RAMON JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA e AMANDA 
GABRIELA DA SILVA CAETANO, sendo ELE fi lho de JE-
FFERSON JUNIOR DA SILVA e de MÁRCIA MARIA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de MARCO AURELIO 
CAETANO e de GISELLE CAETANO DA SILVA;

3. THIAGO SALDANHA GUEDES e ANDRESSA 
ARANTES, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS DE PAIVA e 
de ANTONIA DE MEDEIROS SALDANHA GUEDES e ELA 
fi lha de MAURO SIMÃO ARANTES e de MARIA APARE-
CIDA RIBEIRO ARANTES; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
22/06/2021.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

ENIO RODRIGO MORAES DOS SANTOS e NATIELE PER-
PETUO BRANDÃO RODRIGUES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Alvares Machado, 
SP, no dia 06 de fevereiro de 1998, fi lho de NILSON JOSÉ 
DOS SANTOS e de JOELMA FERREIRA DE MORAES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, analista de marketing, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de março 
de 1997, fi lha de EDINEI ANGELIO RODRIGUES e de LE-
ANDRA PERPETUO BRANDÃO LAVEZZO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

CAIO AUGUSTO XATARA RODRIGUES e MARCELA 
MENEZES DO CARMO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autônomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 08 de setembro de 1987, fi lho de PEDRO VONACIR 
GIRONA RODRIGUES e de CLAUDIA MARIA XATARA 
RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 
de julho de 1987, fi lha de PAULO CESAR DO CARMO e de 
SANDRA MARA MENEZES RAMOS DO CARMO. 

JONATHAN FERNANDO BUENO e TAMIRES ZUPIROLLI 
FERNANDES. Ele, de nacionalidade Brasileiro, engenheiro 
de softwer, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 16 de janeiro de 1992, fi lho de RUBENS FERREIRA 
BUENO FILHO e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS BUENO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de março de 1992, 
fi lha de ALDO DONISETE FERNANDES e de CARMEN 
SÍLVIA ZUPIROLLI FERNANDES. 

MURILO PELISSARI DE OLIVEIRA e FERNANDA LIMA 
SOLDERA. Ele, de nacionalidade brasileira, cirurgião den-
tista, solteiro, nascido em ESTRELA D'OESTE, SP, no dia 
19 de janeiro de 1992, fi lho de JOSÉ DONIZETI MARTINS 
DE OLIVEIRA e de ROSÂNGELA PELISSARI DE OLIVEI-
RA. Ela, de nacionalidade brasileira, designer de interiores, 
solteira, nascida em ESTRELA D'OESTE, SP, no dia 15 de 
julho de 1996, fi lha de ODIMAR SOLDERA e de MÁRCIA 
CRISTINA BOTELHO LIMA SOLDERA. 

RODRIGO MARINHO DE ALMEIDA CINTRA e CARLA RE-
NATA SILVESTRE DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, comerciante, viúvo, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 23 de fevereiro de 1978, fi lho de ANTONIO DE 
ALMEIDA CINTRA e de NOEMIA MARINHO CINTRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida 
em Guapiaçu, SP, no dia 01 de março de 1972, fi lha de OLCI 
SILVESTRE DA SILVA e de VANDERLICE MACHADO DA 
SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 15/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, visando a contratação de empresa para prestação 
de serviço de mídia social, com planejamento, roteirização e 
copywriting, destinado a assistência social, para a empresa 
LUCAS ANTONIO PEREIRA RIBEIRO 42774601860, CNPJ: 
40.261.799/0001-94, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Alípio Bastos, 371, Centro, Monte Aprazível – SP, 
CEP: 15.150-000, no VALOR GLOBAL R$ 15.600,00 (quinze 
mil e seiscentos reais).
Monte Aprazível, 22 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 16/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, visando a Contratação de empresa especializada 
para realização de auditoria na Sindicância 002/2019, para 
a J C FACUNDO ASSESSORIA, CNPJ: 20.425.982/0001-

70, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida 
Brasília, 1725, Loja 01, Jardim Nova Yorque, Araçatuba – SP, 
CEP: 16.018-000, no VALOR GLOBAL R$ 17.000,00 (dezes-
sete mil reais).
Monte Aprazível, 22 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: LUCAS ANTONIO PEREIRA RIBEIRO 
42774601860, 
CNPJ sob o nº 40.261.799/0001-94
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de mídia social, com planejamento, roteirização e 
copywriting, destinado a assistência social.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 12 me-
ses, até o dia 22 de junho de 2022.
VALOR GLOBAL: R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos 
reais),
Monte Aprazível, 22 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal


