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EDUCAÇÃO DE RIO PRETO

Renovar laudos dos bombeiros 
em escolas vai custar R$ 637 mil
Pelo contrato, o custo de serviço em cada unidade escolar - 38 renovarão o laudo -  será de R$ 16,7 mil

FORAGIDO

Acusado de 
matar morador 
de rua tem
prisão decretada
A prisão temporária de um 
dos suspeitos de ter matado 
o morador de rua Jonas Mi-
randa de Oliveira Junior foi 
decretada nesta terça-feira, 
09, pela Justiça após pedi-
do da Divisão Especializada 
em Investigações Criminais 
(DEIC). Ele está foragido. 
Ainda de acordo com o 
Deic, o autor já tinha outras 
passagens criminais pela 
polícia. 
CIDADES Pág.4

ACIRP PARA 
MULHERES
Nesta quinta-feira, dia 11, o 
evento é o “Mulheres Em-
preendedoras da Região 
Norte” que objetiva fortale-
cer o empreendedorismo na 
região que mais cresce em 
Rio Preto.
CIDADES  Pág.5

Comércio aposta em vendas de última hora
No comércio de Rio Preto, lojistas estão preparados para atender as mais diferentes demandas das famílias que buscam 
celebrar e presentear os patriarcas. No centro de Rio Preto, os horários serão estendidos na sexta-feira até as 20h e 
no sábado até as 18h para que as famílias tenham mais tempo. E nos shopping os horários aos sábados serão até as 
22h e domingo até as 20h. “Costumamos dizer que o Dia dos Pais é nosso primeiro Natal. Mas todo ano nosso volume 
cresce fim de semana”, analisa o empresário Cleomar Pereira.  CIDADES Pág.5

ILEGAL

Ambiental 
apreende 
41 m3 de 
madeira

CIDADES    Pág.4

NO ESTADO

Chuva eleva 
nível do 
vertedouro e 
alivia seca
Entre o final de semana 
e esta quarta-feira (10), o 
acúmulo de chuvas em Rio 
Preto foi de 17 mm (17 litros 
por metros quadrados). 
Com isso, o vertedouro da 
represa aumentou o volu-
me do espelho de água que 
passou de 3 para 9 centí-
metros. O Semae não vai 
desmobilizar os planos de 
economia e não descarta 
futuro racionamento se a 
escassez hídrica voltar a ser 
intensa. CIDADES  Pág.5

ELEIÇÕES

Lista de fichas 
sujas do TCU 
tem 6,8 mil 
gestores
O Tribunal de Contas da 
União (TCU) entregou 
nesta quarta-feira, 10, 
ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) uma lista com 
os nomes de 6.804 ges-
tores ou ex-gestores que 
tiveram as contas julgadas 
irregulares pela Corte nos 
últimos oito anos. Os cerca 
de 40 candidatos a deputa-
do federal ou estadual por 
Rio Preto não aparecem 
nesta lista formulada pelo 
TCU.  POLÍTICA  Pág.3

LEI APROVADA

Garcia quer 
união para fim 
das saidinhas 
de presos
O governador e candidato 
à reeleição Rodrigo Garcia 
(PSDB) quer criar um am-
plo movimento dos estados 
para modificar a legisla-
ção federal que autoriza a 
saidinha de presos no sis-
tema prisional brasileiro. 
A proposta está no plano 
de governo da campanha. 
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto que acaba 
com da saída temporária de 
presos. POLÍTICA  Pág.3

A Prefeitura de Rio Preto 
classificou a empresa Extin 
Seg Equipamentos de Segu-
rança contra Incêndios Ltda 
como a primeira colocada 
em processo licitatório para 
definição da responsável para 
adequação dos sistemas de 
prevenção e combate a incên-
dio de escolas do município. 
A empresa ofertou proposta 
mais baixo no valor de R$ 
636,9 mil. O valor estipulado 
pela prefeitura é de R$ 704,4 
mil. Segundo o contrato, a 
empresa vai fornecer mão 
de obra com fornecimento 
de materiais e equipamentos 
para a execução de serviços 
em 38 unidades.”
POLÍTICA Pág.3

CPP

Preso agride 
agente e 
tenta começar 
um motim
Dois reeducandos do Cen-
tro de Progressão Peniten-
ciária (CPP) de Rio Preto 
foram presos em flagrante 
por tráfico de drogas. Um 
deles desferiu socos no 
agente. Em seguida, passou 
a gritar para que a popula-
ção carcerária se rebelasse.
CIDADES Pág.4

Lojistas apostam nas vendas de última hora para o Dia dos Pais e preparam vitrines para atrair consumidores

Nível do espelho de água do vertedouro da represa aumentou e traz alivio ao Semae e ao consumo

Guilherme Batista
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Os bens de Bolsonaro  
O presidente Jair Bolsonaro (PL) é mais um na lista dos 

presidenciáveis a declarar seus bens ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Bolsonaro registrou sua candidatura nesta 
quarta-feira, 10, e informou ter bens que somam R$ 2,3 mi-
lhões. Há quatro anos atrás, em 2018 quando venceu a eleição 
presidencial, ele informou que possuía R$ 2,9 milhões, valor 
maior do que declarado neste ano. Consta que os maiores bens 
são imóveis, incluindo três casas no valor total declarado de 
R$ 1,1 milhão e um apartamento de R$ 240,9 mil. Outra parte 
encontra-se em depósitos em contas corrente (R$ 316 mil) e 
poupança (R$ 591 mil).

Lula/Alckmin
A chapa Lula/Alckmin também teve divulgado os valores. 

O ex-presidente Lula informou ao TSE ter R$ 7,4 milhões em 
bens, incluindo um apartamento de R$ 94.571,25 e R$ 5,5 
milhões em previdência privada na modalidade VGBL (Vida 
Gerador de Benefício Livre). Já o candidato a vice na chapa, o 
ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), declarou 
ao TSE ter um patrimônio de R$ 1 milhão. Seu bem de maior 
valor é um apartamento de R$ 323.806,02.

Felipe D’Avila
O candidato do Novo à Presidência da República, o cien-

tista político e empresário Felipe D’Avila, informou à Justiça 
Eleitoral ter R$ 24,6 milhões em bens. O patrimônio é o maior 
entre os presidenciáveis e inclui uma casa de R$ 2,3 milhões 
e participações em investimentos nos valores de R$ 7 milhões 
e R$ 10,3 milhões.

Ciro Gomes
O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro 

Gomes, declarou ter um patrimônio de R$ 3.039.761,97 mi-
lhões no registro de sua candidatura ao Planalto no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). A quantia superior à informada no 
pleito de 2018, quando Ciro declarou R$ 1.695.203,15 em bens. 
A candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, informou à 
Justiça Eleitoral ter R$ 2,3 milhões em bens. A maior parte do 
patrimônio provém de imóveis, incluindo cinco apartamentos 
de R$ 200 mil e dois terrenos de R$ 200 mil.

É possível realizar o tratamento 
das varizes sem cirurgia?

“Avós e netinhos”

Inimigas incontestáveis 
da beleza e do charme das 
pernas femininas, as vari-
zes dos membros inferiores 
apresentam prevalência 
elevada na população bra-
sileira e constituem uma 
das principais queixas es-
téticas da mulher moderna. 
As lamentações são ainda 
maiores quando o verão e 
os feriados prolongados se 
aproximam.

“Tenho vergonha de ir à 
praia!”, “Não uso short ou 
saia curta!”, “Biquíni? Nem 
pensar!”, “Minhas pernas es-
tão horríveis”. Estas frases, 
comumente proferidas nos 
consultórios dos médicos 
vasculares, demonstram a 
insatisfação da mulher bra-
sileira quando a sua estética 
está comprometida, em es-
pecial das suas pernas.

Muito mais do que um 
problema estético, as vari-
zes, caracterizadas por veias 
dilatadas, tortuosas e insufi-
cientes, podem causar dor e 
edema nas pernas e podem 
contribuir para o desenvolvi-
mento de eczema, dermatite, 
pigmentação e formação de 
úlceras venosas. 

A obesidade, a gravidez, 
a trombose venosa profun-
da, o histórico familiar de 
doença venosa, o ortosta-
tismo prolongado e o uso de 
anticoncepcionais orais são 
fatores de risco já conheci-
dos para o surgimento das 
varizes, piorando a quali-
dade de vida e interferindo 
na autoestima das pessoas. 

Durante muito tem-
po, a cirurgia aberta com 
inúmeras incisões e cortes 
constituiu a única opção 
terapêutica para os pacien-
tes portadores de varizes 
nos membros inferiores. 
As dores pós-operatórias, 
o hematoma, a dificuldade 
de deambulação associada 
à retirada da veia safena, 
o tempo de recuperação 
cirúrgica e o retorno tardio 
ao trabalho estimularam 

mudanças no tratamento 
das varizes.

Atualmente, os proce-
dimentos menos invasivos, 
realizados em consultório, 
com resultados satisfatórios 
a curto e longo prazo e asso-
ciados a rápida recuperação, 
retorno precoce ao trabalho 
e maior qualidade de vida 
constituem a primeira opção 
no tratamento das varizes. 
Com a evolução tecnológica, 
é possível associar tratamen-
tos e utilizar diferentes tipos 
de equipamentos no mesmo 
paciente.

O sucesso do tratamento 
de varizes sem cirurgia de-
pende, entretanto, da ava-
liação médica minuciosa e 
do planejamento terapêutico 
adequado. Veias de grosso 
calibre ainda são tratadas 
com cirurgia na maior parte 
das vezes. Porém, as micro-
varizes e os vasinhos podem 
ser tratados em consultório 
sem cirurgia. 

O laser transdérmico, o 
mapeamento com doppler 
vascular, a realidade aumen-
tada, o resfriador de pele, a 
crioescleroterapia e a termo-
grafia venosa são algumas 
tecnologias utilizadas no 
tratamento de varizes sem 
cirurgia.

Se você tem varizes nos 
membros inferiores, pro-
cure seu médico vascular. 
Converse com ele a respeito 
das opções de tratamento de 
varizes sem cirurgia. Para 
mais informações, acesse o 
site www.drsthefanovascu-
lar.com.br.

 *Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Há tempos, a Ph.D. em neuro-
ciências Suzana Herculano-Hou-
zel apresentou oportuna reflexão 
sobre o sentido de família, no 
seu artigo publicado na Folha de 
S.Paulo, em 29 de abril de 2014 
(terça-feira). Intitulado “Avós e 
netinhos”, ela escreveu sobre as 
vantagens evolutivas do enve-
lhecimento saudável, em especial 
na interação entre as gerações. 
Citou pesquisa do neurocientis-
ta Stephen Suomi, do Instituto 
Nacional de Saúde Infantil e 
Desenvolvimento Humano dos 
EUA. O que ele e seu orientador 
Harry Harlow (1905-1981), des-
cobriram? Ao estudar filhotes de 
macacos reso criados sem mãe e 

ARTIGO

Paiva Netto

Doria, não sei quem é
Se alguém esperar que Rodrigo 

Garcia, candidato à reeleição ao 
governo do Estado, diga o nome 
de João Doria, ambos do PSDB, 
durante a campanha pode esperar 
sentado. Rodrigo deixa claro que a 
estratégia para atrair o eleitorado 
paulista será a desvinculação de 
Doria do jogo eleitoral. Isso por-
que a rejeição do ex-governador - 
que abdicou da tentativa de chegar 
ao Planalto - é muito grande. E cla-
ro, isso respinga diretamente no 
colo de Garcia que se mostra nas 
redes sociais como “Rodrigo, novo 
governador”. Durante o debate na 
Band, domingo, 7, Rodrigo citou 
repetidas vezes o nome da família 
Covas enquanto escondia Doria.

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

Bêbado
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira 

(10) em palestra na Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp) aos empresários do agronegócio, dirigindo-se a Lula, 
que, um “malandro, como sempre, sem caráter, um bêbado 
quer dirigir o Brasil”. Bolsonaro se referia ao Plano de Go-
verno do petista. Lula propunha, se vencer a eleição, “regular 
a produção agrícola brasileira”. Bolsonaro se referia ao fato 
de a campanha de Lula ter retirado a proposta rapidamente, 
quando o setor se arrepiou. Já Lula, diz que deseja conver-
sar com as maiores expressões do agro brasileiro, “mesmo 
os mais raivosos”. E perguntou: “Eu queria saber por que o 
agronegócio gosta do Bolsonaro. O que ele fez? E respondeu: 
Nada. O Plano do petista prevê “regular a mídia e as redes 
sociais”. Essa proposta não foi retirada.

Os esquecidos 
Eduardo Bolsonaro (PL) e 

Guilherme Boulos (Psol) se es-
queceram de declarar todas as 
suas posses à Justiça Eleitoral. 
O deputado Eduardo Bolsonaro, 
que declarou ter R$ 1,7 milhão, 
não colocou na lista sua socie-
dade em uma empresa que tem 
unto com o pai. Sua participação, 
segundo documentos, é de R$ 
249 mil. Boulos, candidato a 
deputado federal, declarou ter 
apenas R$ 1.054,00. No caso, 
segundo o UOL, ele não declarou 
um Celta com o qual se locomo-
ve. A assessoria de imprensa do 
candidato diz que a ausência do 
bem se deve a uma ala que será 
corrigida.

Indisposto 
O ex-presidente Lula (PT) 

alegou uma indisposição 
alimentar para faltar a um 
evento promovido pelo Insti-
tuto para o Desenvolvimento 
do Varejo (IDV), em um 
hotel em São Paulo. O IDV é 
composto por 78 importan-
tes líderes do Varejo brasilei-
ro. Para suavizar a ausência 
do candidato do PT à presi-
dência, ele foi representado 
pelo ex-governador Geraldo 
Alckmin e pelo ex-ministro 
Aloysio Mercadante.

 Um dos expoentes do 
grupo de líderes varejistas 
é Flávio Rocha, do rupo 
Riachuelo

Dallagnol
Mesmo condenado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU) a devolver mais de R$ 2 milhões por ter autorizado 
supostas diárias de forma irregular aos procuradores da Lava 
Jato, Deltan Dallagnol (Podemos) não consta da lista de can-
didatos encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e que podem ter suas candidaturas impugnadas. Dallagnol 
é candidato a deputado federal pelo Paraná. Santas, presi-
dente do TCU, disse que vai propor a impugnação apenas 
daqueles que tiveram decisões contrárias após o processo 
estiver “transitado em julgado”. O ex procurador da Lava 
Jato disse que mantém sua candidatura porque, segundo ele, 
a condenação pelo TCU não está na lista de ilegalidades que 
podem barrar candidaturas.
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sem carinho, perceberam que eles 
cresciam com uma série de dis-
túrbios sociais e de ansiedade. No 
entanto, quando conviviam com 
macacas e macacos idosos, cuida-
dores experientes e carinhosos, 
isso resgatava o desenvolvimento 

dos bebês. Esse processo, sob a 
condição de ser um gesto espon-
tâneo dos primatas, isto é, com 
o direito de ir e vir, também re-
cuperava a saúde física e mental 
dos mais idosos, fazendo alguns 
deles assumirem o papel de pais.

Diante dessas evidências, a 
cientista brasileira concluiu com 
apurada sensibilidade: “Avós 
voluntariamente carinhosos, 
portanto, ajudam não só a edu-
car a nova geração como ainda a 
fazer vingar netinhos saudáveis e 
bem integrados socialmente — e, 
de quebra, os avós se mantêm 
revigorados por serem úteis aos 
netos. Eu bem sei. Perdi minha 
avó no começo deste ano. Cresci 
ouvindo-a dizer, sempre hiperbó-
lica, que estava à beira da morte 
— mas ela manteve a saúde de um 
touro enquanto teve netos e bis-
netos por perto para cuidar. Con-
solo-me, então, pensando não 
nos anos que perdemos, mas nos 
40 anos em que tive o privilégio 

de crescer com uma avó que me 
ensinou música, tricô, costura, 
empadão e leite queimado; que 
me divertia não engolindo sapo 
algum e dirigindo feito uma louca 
até os 80 anos e tantos anos — e 
que sempre teve colo para mim e, 
depois, para meus filhos”.

Belo testemunho, dra. Suza-
na. Sabemos que sua avó, onde 
quer que esteja nesse imenso 
espaço sideral — pois cremos 
que os mortos não morrem —, 
deve ter se comovido com sua 
homenagem.

Como já afirmei em tantas 
ocasiões: Amor faz rima perfeita 
com mãe. E posso acrescentar: 
com avós também. É a base da 
Família; logo, o sustento do 
mundo.

*José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 11 de agosto de 2022

Política Presidente do STF
Eleita nova presidente do STF, Rosa 
Weber ressalta o mesmo discurso de 
defesa da democracia 

Bolsonaro
Plano de governo de Bolsonaro prevê 
ampliar acesso a arma e Auxílio Brasil 
de R$ 600

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) entregou nesta 
quarta-feira, 10, ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) uma 
lista com os nomes de 6.804 
gestores ou ex-gestores que 
tiveram as contas julgadas 
irregulares pela Corte nos úl-
timos oito anos. 

Uma pessoa que tenha as 
contas julgadas irregulares, 
em julgamento do qual não 
cabe mais recurso, nos oito 
anos anteriores a uma eleição, 
pode ser declarada inelegível 
pela Lei da Ficha Limpa. Mas 
o TCU explica que isso não 
ocorre automaticamente. 

Só entra na lista do TCU o 

TCU manda à Justiça Eleitoral lista de 
6.804 gestores com contas irregulares

FICHAS SUJAS

gestor que teve contas julga-
das irregulares em processos 
dos quais não cabem mais 
recursos. 

Os cerca de 40 candidatos 
a deputado federal ou estadual 
por Rio Preto não aparecem 
nesta lista formulada pelo 
TCU. 

Um gestor público tem suas 
contas julgadas irregulares 
pelo tribunal quando comete 
alguma das irregularidades: 
prejuízo aos cofres públicos 
devido a ato de gestão ilegítimo 
ou antieconômico,  desfalque 
ou desvio de dinheiro, bens 
ou valores públicos, omissão 

no dever de prestar contas, 
prática de ato de gestão con-
siderado ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico 

Em 2020, ano de eleição 
municipal, a lista fechou o 
ano com 7.468 pessoas. Em 
2018, ano de eleições gerais, 
com 7.330, segundo a base de 
dados do TCU. 

Inelegibilidade 
Segundo explica o TCU, 

cabe à Justiça Eleitoral de-
clarar a inelegibilidade de 
um candidato, com base nos 
critérios definidos na Lei da 
Ficha Limpa. 

Só entra na lista do TCU 
o gestor que teve contas 
julgadas irregulares em 
processos dos quais não 
cabem mais recursos

GOVERNADOR

Garcia aprova fim da 
saidinha de presos

Só entra na lista do TCU o gestor que teve contas julgadas irregulares sem mais recursos

Garcia aprova mudança da legislação

O governador e candidato 
à reeleição Rodrigo Garcia 
(PSDB) quer criar um amplo 
movimento dos estados para 
modificar a legislação federal 
que autoriza a saidinha de 
presos no sistema prisional 
brasileiro. 

A saída temporária é con-
cedida pela Justiça como for-
ma de ressocialização dos pre-
sos e manutenção de vínculo 
deles com o mundo fora do 
sistema prisional. 

A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei que 
acaba com a possibilidade da 
saída temporária de presos, 
mas para entrar em vigor, o 
projeto será submetido ainda 
ao Senado e, ocorrendo mo-
dificações no texto original, o 
texto volta para nova votação 
na Câmara, o que deve esten-
der essa discussão para os 

próximos meses. 
Após a saída temporária 

do final do ano de 2021, 1.628 
presos não voltaram às prisões 
no estado de São Paulo. 

Rio Preto
Em março deste ano a últi-

ma saída temporária resultou 
na fuga de 50 detentos do 
Centro de Progressão Peniten-
ciária (CPP) Dr. Javert de An-
drade, em Rio Preto. Todos os 
1.637 reeducandos tinham de 
retornar às celas. Três presos 
foram autuados por tentar en-
trar na unidade prisional com 
porções de crack, maconha e 
cocaína escondidas nos tênis. 

Inicialmente, a Vara de 
Execuções Criminais (VEC) de 
Rio Preto concedeu o direito 
da saída temporária para 1,7 
mil detentos, mas foram 1.637 
que cruzaram os portões do 
CPP, porque 63 preferiram 
ficar nas celas durante os dias 
autorizados de liberdade.

Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Comissão Muni-
cipal de Licitações, classificou 
a empresa Extin Seg Equipa-
mentos de Segurança contra 
Incêndios Ltda como a pri-
meira colocada em processo 
licitatório para definição da 
responsável para adequação 
dos sistemas de prevenção e 
combate a incêndio de escolas 
do município. 

A empresa ofertou propos-
ta mais baixo no valor de R$ 
636,9 mil. O valor estipulado 
pela prefeitura é de R$ 704,4 
mil. 

Consta no processo de 
escolha da empresa respon-
sável pelo serviço que deverá 
fornecer “empreitada de mão 
de obra com fornecimento 

Prefeitura tem R$ 637 mil para renovar 
laudos dos Bombeiros nas escolas

EDUCAÇÃO

A empresa ofertou R$ 
636,9 mil. O valor esti-
pulado pela prefeitura é 
de R$ R$ 704,4 mil

Raphael  FERRARI
redacao@dhoje.com.br

de materiais e equipamentos 
para a execução de serviços 
de adequação do sistema de 
prevenção e combate a in-
cêndio (avcb) em 38 unidades 
escolares.” 

O Dhoje Interior procurou 
a Secretaria de Educação para 
especificar quais serviços 
serão executados. Segundo 
a pasta “a empresa contra-
tada será responsável pela 
execução e todos os serviços 
de manutenção e/ou reparos 
necessários nos equipamen-

tos para prevenção de incên-
dio nas escolas, sejam eles, 
extintores, hidrantes, luz de 
emergência, placas de sina-
lização, para a renovação de 
Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB). 

Ao Dhoje a pasta negou 
que atualmente as escolas 
que receberão as adequações 
estivessem sem o laudo de 
vistoria dos Bombeitos, uma 
exigência prevista em lei. 

“Todas as unidades esco-
lares possuem AVCB vigen-

na rede municipal de ensino 
só retornassem quando as 
149 escolas estivessem em 
dia com o auto de vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB), 
laudo que garante que os 
prédios estão com condições 
de prevenção e combate a in-
cêndios. Na época, 40 escolas 
não possuiam o laudo. 

A manifestação do pro-
motor atendeu pedido em 
ação civil pública proposta 
pelo Sindicato dos Traba-
lhadores .

SERÃO

38
ESCOALS MUNICIPAIS 
que terão o laudo dos 
bombeiros renovados 
pela empresa contra-
tada na licitação

Prefeitura vai gastar R$ 637 mil para renovar laudos dos Bombeiros em 38 escolas

te. Trata-se de contratação 
de serviço para renovação 
dos atestados que têm va-
lidade até dezembro deste 
ano, como ação preventiva 
e para garantir a segurança 
dos nossos alunos e de toda 
a equipe escolar”, diz a pasta 
da Educação. 

Ausência 
Em 2021 o promotor de 

Justiça de Rio Preto Cláudio 
Santos de Moraes determi-
nou que as aulas presenciais 

STF aprova 
aumento de 
18% para os 
ministros

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) aprovou 
nesta quarta-feira (10), 
por unanimidade, a pro-
posta para o orçamento de 
R$ 850 milhões da Corte 
para 2023. Os ministros 
deram aval ainda para o 
pedido de recomposição 
salarial feito pelas asso-
ciações de magistrados e 
de servidores. 

Com isso, será enviada 
ao Congresso proposta 
de reajuste de 18% à ma-
gistratura, incluindo os 
próprios integrantes da 
Corte, e aos servidores do 
Judiciário. Cabe aos sena-
dores e deputados aprovar 
a proposta. 

A análise das propos-
tas ocorreu no plenário 
virtual da Corte, quando 
os ministros inserem seus 
votos no sistema eletrôni-
co. A votação foi feita em 
um sistema interno, sem 
acesso ao público. 

Valores
Atualmente, os minis-

tros do Supremo recebem 
R$ 39.293,32.

 Com os 18%, os ven-
cimentos passarão para 
R$ 46.366. Na primeira 
parcela, o salário seria de 
R$ R$ 41.061. 

O aumento também 
impacta a remuneração 
de outros juízes, que têm 
seus subsídios atrelados 
ao dos ministros da Corte.

Da REPORTAGEM

Em ano eleitoral, o papel do 
TCU se restringe a enviar ao 
TSE a lista de pessoas físicas 
que tiveram suas contas jul-
gadas irregulares nos últimos 
oito anos que antecedem a 
eleição. 

Segundo o TSE, quando 
uma candidatura é registrada, 
o juiz eleitoral analisa se o 
ato é válido ou não, e um dos 
critérios usados é justamente 
a lista do TCU. 

A partir da divulgação da 
lista, Ministério Público Elei-
toral, candidatos, coligações 
e partidos podem solicitar a 
análise das candidaturas. 

 

Raphael FERRARI

Os cerca de 40 can-
didatos a deputado 
federal ou estadual 
por Rio Preto não 
aparecem nesta lis-
ta formulada 
pelo TCU.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Na BR-153
Policiais do TOR prenderam uma 
passageira, de 19 anos, por tráfico, 
com quatro tijolos de maconha.

Furto em construção
Vários materiais e objetos foram 
furtados de uma construção, no bairro 
Setvalley, num prejuízo de R$ 5.341,30.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Discussão entre namorados termina 
com mulher agredida e homem preso
Um homem, de 39 anos, foi 
preso em flagrante por poli-
ciais militares na noite desta 
terça-feira, 9, no Vale do Sol, 
em Rio Preto. Ele é acusado 
de lesão corporal e violência 
doméstica contra a namora-
da, de 32 anos. 
Policiais militares acionados 
para atendimento da ocor-
rência encontraram a mulher 
do lado de fora da residência, 
na calçada, com hematoma 
no rosto. Ela contou que após 
uma discussão o agressor des-
feriu vários socos em sua ca-
beça. 
Para a guarnição, o suspeito 
admitiu o bate-boca, mas ne-
gou ter agredido a vítima. 

Levado até o Plantão, o indi-
ciado teve a prisão confirma-
da. 

Outro caso
Uma dona de casa, de 38 anos, 
foi golpeada na cabeça com o 
carregador de celular por seu 
marido, de 36 anos. 

A vítima e o agressor estavam 
na UPA Jaguaré quando a 
GCM chegou, na madrugada 
desta quarta-feira, 10, e pren-
deu em flagrante o homem 
por violência doméstica e le-
são corporal. 
Ela contou para a guarnição 
que o esposo chegou em casa 
alterado e discutiram. Em se-
guida, ele a agrediu, causando 
sangramento no ferimento. 
Conforme o boletim de ocor-
rência, o casal foi para a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
e o acusado não resistiu à pri-
são, sendo levado sem alge-
mas para o Plantão. 
Na delegacia, o acusado ficou 
preso.

A prisão temporária de um 
dos suspeitos de ter matado 
o morador de rua Jonas Mi-
randa de Oliveira Junior foi 
decretada nesta terça-feira, 
09, pela Justiça após pedi-
do da Divisão Especializada 
em Investigações Criminais 
(DEIC). 

De acordo com o diretor da 
Deic, José Marques, um dos 
autores do crime teve a prisão 
decretada, mas está foragido. 
Ainda de acordo com o dire-
tor, o autor já tinha passagens 
criminais pela polícia. 

O morador de rua foi as-
sassinado com um tiro no pes-
coço na última segunda-feira, 
8, na avenida José Munia, o 
motivo do homicídio pode 
ser uma divida de R$ 30 em 
drogas. 

O crime
Policiais militares encon-

traram o jovem caído no can-
teiro central da via, na frente 
do Sams Club. 

Segundo sua amásia, eles 
estavam sentados no local 
quando passou uma Honda 
Titan, de cor vermelha, com 
dois ocupantes. 

O garupa desceu armado 
com revólver e efetuou dois 
disparos, um dos quais atingiu 
a vítima. 

De acordo com a testemu-
nha, seu companheiro devia 
para o piloto.

(Colaborou - Sarah 
BELLINE)

Acusado de matar morador de rua 
tem prisão temporária decretada

HYOMICÍDIO

Crime ocorreu na se-
gunda-feira na esqui-
na das avenidas Bady 
Bassitt com José Munia

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Após ter moto 
furtada, vítima 
é extorquida 
pelo bandido

Depois de comunicar 
o furto de sua motoci-
cleta, ocorrido no último 
domingo, um rio-preten-
se, de 29 anos, anunciou 
o crime nas suas redes 
sociais. Pouco depois, 
recebeu uma ligação do 
suposto ladrão, que exigiu 
o pagamento de R$ 1 mil 
para devolver o veículo. 
A vítima pagou e pas-
sou a ser extorquida. Ao 
desconfiar de golpe, foi 
ameaçada de morte. 

Na Central de Flagran-
tes de Rio Preto, o jovem 
falou que fez o PIX exigido 
pelo bandido e depois re-
cebeu mais duas solicita-
ções de R$ 500 cada para 
que a moto fosse devolvi-
da.  Como percebeu que 
estava sendo enrolado, 
se recusou e o marginal 
passou e lhe ameaçar di-
zendo que “era vagabundo 
e não tinha nada a perder” 
e “iria procurá-lo e ma-
tá-lo”.

De acordo com o diretor da Deic, José Marques, um dos autores do crime teve a prisão decretada, mas está foragido

Um assaltante, armado 
com faca, roubou o GM Me-
riva, celular, R$ 200 do caixa 
e R$ 700 em ração de um pet 
shop, localizado no bairro Mo-
rada do Sol, em Rio Preto, na 
tarde desta terça-feira, 9. 

Além disso, o marginal 
teria levado a bolsa, contendo 
documentos pessoais, chaves 
da casa e cartões de crédito da 
dona do estabelecimento, de 
35 anos. 

Para a polícia, a vítima 
disse que estava trabalhando 
quando o criminoso entrou, 

ARMADO COM FACA

Dona de pet shop tem 
carro roubado

acompanhado de uma ado-
lescente. 

Características
Segundo a comerciante, o 

bandido era branco, estatura 
média, tatuagem no pesco-
ço, sem barba e com cabelos 
louros. 

Na Central de Flagrantes, 
ela afirmou que o comércio 
possui câmeras, mas que o 
assalto não foi capturado pelo 
circuito interno. O 4º DP ficou 
encarregado das investigações 
do roubo. 

Dona de pet shop tem carro roubado por bandido com faca

FGTS sacado no Maranhão
O 3º DP de Rio Preto vai in-

vestigar um caso de estelionato 
em que a vítima, de 57 anos, 
descobriu que teve o FGTS 
sacado após golpistas usarem 
o seu nome. Na manhã desta 
terça-feira, 9, no Plantão, ela 
contou que foi até uma agência 
bancária, na avenida Nossa Se-
nhora da Paz, no último dia 4, 

Ambiental 
apreende 
carga de 
madeira ilegal

A Polícia Ambiental 
apreendeu nesta terça-fei-
ra, 9, dois caminhão que 
transportavam madeira 
nativa da Amazônia du-
rante a “Operação Paz e 
Proteção”. 

Na rodovia
Os caminhões foram 

abordados na Rodovia 
Washington Luís. A ma-
deira estava sendo trans-
portadas do Mato Grosso 
com destino ao Rio de Ja-
neiro. Foram apreendidas 
41,6742 m³ de madeira 
ilegal, os caminhoneiros 
receberiam R$ 12.502,26 
pelo transporte da ma-
deira. 

Jaci
As madeiras foram 

encaminhadas para Asso-
ciação Lar São Francisco 
de Assis na Providência 
Divina, em Jaci. 

Liberados
Os caminhoneiros fo-

ram ouvidos e liberados. 
Eles não têm passagem 
pela policia antes.

(Colaborou - Sarah 
BELLINE)

para abrir uma conta corrente. 
Durante o atendimento, uma 

funcionária do banco informou à 
rio-pretense que havia uma con-
ta on-line em seu nome, desde 
novembro de 2020, aberta no 
estado do Maranhão. A bancária 
também disse para a cliente que 
foram feitos vários saques no seu 
Fundo de Garantia..

CPP RIO PRETO

Reeducando agride agente e tenta causar motim 
Dois reeducandos do Cen-

tro de Progressão Penitenciá-
ria (CPP) de Rio Preto foram 
presos em flagrante por tráfico 
de drogas, na tarde desta ter-
ça-feira, 9. 

Um deles, de 24 anos, 
tentou aplicar uma ‘gravata’ 
num agente, de 32 anos, em 
quem desferiu socos. Em 
seguida, passou a gritar para 
que a população carcerária se 
rebelasse. 

O tumulto foi controlado 
com dificuldade, segundo o 
boletim de ocorrência. Con-
forme o registro policial, às 
15h20, três funcionários pú-
blicos foram avisar um deten-
to que ele deveria comparecer 
para atendimento no setor de 
monitoramento. 

Desconfiança
Na volta, desconfiaram do 

comportamento de um reedu-

cando, de 47 anos, e em revista 
pessoal encontraram 14 por-
ções de maconha, dentro de 
um saco de fumo, no bolso da 
blusa de frio. 

O outro
Enquanto levavam o presi-

diário para a cela de contenção 
viram o acusado mais jovem, 
que demonstrou inquietude 
ao notar os agentes. 

Ao ser abordado, foram 

confiscados em um pote plás-
tico, no bolso da bermuda, 14 
porções de maconha e em uma 
caixa vazia de fio dental dois 
pedaços de papel com núme-
ros de telefones e a palavra 
PIX anotados. 

Agressão
Segundo os servidores pú-

blicos, levaram a dupla para 
o núcleo de segurança e iam 
encaminhá-la para a cela dis-

ciplinar quando o mais novo 
entre os traficantes tentou 
fugir, agrediu a vítima e incen-
tivou sentenciados a iniciarem 
um motim. 

Delegacia
No Plantão, os dois tive-

ram as prisões confirmadas 
por tráfico e o mais jovem 
também foi indiciado por 
lesão corporal, sendo transfe-
ridos para a carceragem.

Dona de casa, de 
38 anos, foi gol-
peada na cabeça 
com o carregador 
de celular

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Divulgação PRE
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No comércio de Rio Preto, lo-
jistas estão preparados para 
atender as mais diferentes de-
mandas das famílias que bus-
cam celebrar e presentear os 
patriarcas. 
Para Cleomar Pereira, pro-
prietário da Invictus, o mo-
vimento no shopping é muito 
abaixo que nos outros centros 
de compras, mas como o bra-
sileiro via de regra deixa tudo 
para última hora a esperança 
permanece. “Costumamos di-
zer que o Dia dos Pais é nosso 
primeiro Natal. Mas todo ano 
nosso volume cresce fim de 
semana”, analisa. 
No centro de Rio Preto, os 
horários serão estendidos na 
sexta-feira até as 20h e no 
sábado até as 18h para que as 
famílias tenham mais tempo. 
E nos shopping os horários 
aos sábados serão até as 22h 
e domingo até as 20h. 
Fernanda Ballera, comer-

ciante há 15 anos, vendedora 
de uma importante marca do 
segmento de cosméticos, diz 
que os kits de masculinos são 
a grande procura e que o mo-
vimento já deu uma alavanca-
da. 
“O público tem se mostrado 
exigente para dar um bom 
presente e alegrar os pais. 
Nossa expectativa é que nes-
te fim de semana o fluxo seja 
melhor que do ano passado”, 
afirma. 
Nilton César Moreira, em-
presário do ramo masculino 
há 17 anos, diz que apesar de 
no cenário econômico ainda 
pairar incerteza e instabili-
dade o otimismo prevalece. 
“Estamos convictos de que no 
fim de semana a procura será 
melhor que no ano passado. 
Mesmo com as dificuldades 
no âmbito econômico, vemos 
que, o mais pesado da pande-
mia já passou e isso favorece 
um pouco”, analisa.

Lojistas apostam nas vendas de 
última hora para o Dia dos Pais

COMÉRCIO

No centro de Rio Preto, 
os horários serão es-
tendidos na sexta-feira 
até as 20h e no sábado 
até as 18H

O Congresso Nacional 
aprovou o piso salarial para 
enfermeiros (R$ 4.750,00), 
técnicos de enfermagem (R$ 
3.325,00) e auxiliares (R$ 
2.375,00). A partir daí, San-
tas Casas, Hospitais Filan-
trópicos, Hospitais Escolas e 
Organizações Sociais (OSs) 
que prestam serviço para o 
setor de saúde em todo Brasil 
ameaçam dispensa em massa 
desses profissionais, alegan-
do incapacidade de suportar 
a folha de pagamento. Em 
Rio Preto, a possibilidade de 
demissões é baixa. Em Rio 
Preto, os maiores contratantes 
dessas categorias são o HB e 

ENFERMAGEM

Novo piso não deve provocar demissões
a Santa Casa. A Secretaria de 
Saúde tem 286 enfermeiros e 
468 auxiliares de enfermagem. 
Afirma, no entanto, “que cum-
pre todas as determinações da 
legislação em vigor, bem como 
os dispositivos estabelecidos 
em legislação própria, para o 
caso dos funcionários de car-

reira”. Não disse, no entanto, 
se eles são todos funcionários 
de carreira, concursados. 

O problema, no caso, são os 
prestadores de saúde contrata-
dos pelo município. Entre eles, 
a Santa Casa e o Bezerra de 
Menezes. Mas afirma que “até 
agora não houve manifestação 
por parte desses prestadores 
nesse sentido.” 

Consultada, a Santa Casa, 
através de sua assessoria de 
imprensa, diz que “não vai se 
pronunciar sobre o assunto”. 
Ela também não divulgou o nú-
mero dos profissionais dessas 
categorias que mantêm entre 
seus funcionários.

 A mantenedora do Hospi-
tal de Base (HB) e do Hospital 
da Criança e Maternidade 
(HCM), a Fundação Faculdade 
de Medicina de Rio Preto (Fun-
farme) disse, em nota, que não 
vai demitir nenhum funcioná-
rio devido ao aumento do piso 
dessas categorias, mas que 
“será um desafio elevar os ven-
cimentos dos colaboradores 
contemplados pela Lei” e que 
“fará o possível para seguir as 
determinações federais, cum-
prindo a lei do piso salarial” 
como sempre fez, afirma. 

O complexo Funfarme tem 
3.164 enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e auxiliares.

Lojistas apostam nas vendas de última hora para o Dia dos Pais

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Arnaldo Antunes

É baixa a possibilidade de demissões em massa de enfermeiros

Eventos na 
Acirp focam 
networking 
a mulheres

A Acirp - Associação 
Comercial e Empresarial 
de Rio Preto - promo-
vedois grandes eventos 
voltado à mulheres em-
preendedoras. 

Nesta quinta-feira, dia 
11, o evento é o “Mulhe-
res Empreendedoras da 
Região Norte” que obje-
tiva fortalecer o empre-
endedorismo na região 
que mais cresce em Rio 
Preto. O encontro de ca-
pacitação e conexão visa 
inspirar e empoderar mu-
lheres com foco em três 
pilares: desenvolvimento 
pessoal, empreendedoris-
mo e rede de relaciona-
mento nos negócios. 

O encontro será pro-
movido no a partir das 
18h30, no CNA Norte 
localizada na avenida An-
tonio Antunes Júnior, nº 
5215 - Parque Residencial 
Dom Lafaiete Libânio. 

Para participar, basta 
entrar em contato pelo 
telefone (17) 3214-9433. 

Ontem
Nesta quarta-feira, dia 

10, ocorreu o ‘Networking 
com Elas”, que foi cria-
do como instrumento 
para estimular e fomen-
tar negócios do gênero 
feminino, permitindo que 
todas as empresas parti-
cipantes, independente 
de tamanho ou segmento, 
troquem informações en-
tre si e realizem negócios. 

É uma excelente opor-
tunidade de negociação 
entre o grupo e convida-
das, oferecida pelo ne-
tworking gerado. Além 
disso, as participantes 
ainda fazem uma rodada 
de negócios, ou seja, cada 
empresária apresentará 
seus produtos e serviços, 
de maneira a facilitar no-
vos contatos e parcerias. 

O evento aconteceu às 
8h30 ministrado pela 1º 
diretora do CMEE (Con-
selho da Mulher Empre-
sária e Empreendedora 
da Acirp), Telma Maia 
Polo. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Semae não vai desmobili-
zar os planos de economia e 
não descarta futuro raciona-
mento se a escassez hídrica 
voltar a ser intensa 

Entre o final de semana e 
esta quarta-feira (10), o acú-
mulo de chuvas em Rio Preto 
foi de 17 mm (17 litros por 
metros quadrados). Com isso, 
o vertedouro da represa au-
mentou o volume do espelho 
de água que passou de 3 para 
9 centímetros. 

Ainda assim, a autarquia 
informa que vai manter o aler-
ta para a economia de água nas 
residências e indústrias. Por 
outro lado, Rafael Zerunian, 
Coordenador de Operação 
da Gerência de Operações e 

SEMAE

Chuva aumenta vertedouro e alivia

Manutenção – Água, disse que 
o abastecimento permanece 
normal em toda a cidade. 

O Semae tem um plano de 
contingência para colocar em 
operação em caso de escassez 

hídrica intensa. Nos dois anos 
anteriores, houve a necessida-
de de racionar a distribuição de 
água para quem é servido pela 
Estação de Tratamento (ETA) 
do Palácio das Águas. Ela tra-

ta e distribui a água captada 
no lago 2 (a única captação 
superficial). 

A captação superficial res-
ponde por 30% da água distri-
buída diariamente em Rio Pre-
to. São entre 300 a 400 litros 
por segundo. Os outros 70% 
vêm dos 9 poços profundos do 
aquífero Guarani (mil metros 
de profundidade) e de 400 
poços da camada Bauru (até 
400 metros de profundidade). 

Mesmo com a chuva que 
caiu, há a expectativa que as 
altas temperaturas e falta de 
chuvas voltme em breve e con-
tinuem até os meses de outu-
bro ou novembro. O intervalo 
entre a última chuva e a desse 
final de semana foi de 49 dias. 

Shoppings de Rio 
Preto vão atender 
nos horários aos sá-
bados até as 22h e 
domingo até as 20h 
e também esperam 
aumento de vendas

HOJE

Prefeitura empossa concursados
A Secretaria Municipal de 

Administração de Rio Preto 
está convocando aprovados 
nos concursos público 02 e 05 
ambos de 2019, para os car-
gos de Agente de Cerimonial, 
Agente Fiscal de Posturas, Ar-
quiteto, Auditor Fiscal Tribu-
tário Municipal, Engenheiro 
Civil, Jornalista, Técnico de 

Iluminação, Técnico de Som e 
Técnico em Patologia Clínica 
para tomarem posse. 

Outro concurso a Secre-
taria Municipal de Admi-
nistração de Rio Preto está 
convocando 81 aprovados no 
concurso público 04/2019 
para o cargo de Agente Admi-
nistrativo para tomar posse.

Os convocados devem com-
parecer para o ato de para 
sessão de nomeação, posse, 
escolha e exercício na próxima 
terça-feira, dia 16, as 8h, no 
Parque Tecnológico – Vanda 
Karina Simei Bolçone, loca-
lizado na Avenida Abelardo 
Menezes 1001 – Distrito do 
Parque.

Acesse e veja a lista 
com os nomes do 
convocados para 
assumir e os cargos 
no portal do Dhoje

Consultada, a Santa 
Casa, através de sua 
assessoria de im-
prensa, diz que “não 
vai se pronunciar” 

Divulgação

Guilherme Batista
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DATA VÊNIA
Como o tempo é o senhor da razão, hoje comemoramos o dia 
dos advogados, mas a festa que a 22ª subseção da Ordem dos 
Advogados com a Casa do Advogado, será amanhã, no Auto-
móvel Clube, sob o comando do presidente da 22ª subseção da 
OAB, Dr. Henry Atique, com participação da diretoria formada 
por Izabela Fantazia Rejaili de vice, Davi de Martini Jr, Nayara 
Ferreira dos Santos e Robson Pedro de Toledo.

ERA O DIA DA PENDURA 
O esperado terror dos donos de bares e restaurantes, e uma tra-
dição que foi acabando, até que não faz muito tempo, e porque já 
são tantos os cursos de Direito, mais de 1500, que o prejuízo co-
meçou a ser mesmo gigantesco, e o “pendura” bastante questio-
nado. Aliás, até por ser crime comer e sair sem pagar a conta – o 
que pega bem mal em tempos politicamente corretos, e embora 
esta tenha sido sempre uma brincadeira tradicional, secular. 

PLEITO SEM SUJEIRA
A legislação eleitoral proíbe, desde 2006, a distribuição de ca-
misetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar 
vantagem ao eleitor. O jogo tem que ser limpo e igual pra todos.

DIRETO E DIREITO 
Dia 11 de agosto é o Dia do Estudante. E o Dia do Advogado, 
quando a gente costumava ouvir falar dos estudantes de Direito 
que se juntavam, iam aos restaurantes, comiam, bebiam, e na sa-
ída apenas deixavam ao garçom um bilhete, que cantarolavam, 
em verso: “Garçom, tira a conta da mesa e ponha um sorriso no 
rosto. Seria muita avareza cobrar no dia 11 de agosto”.  Lem-
bramos hoje que a FADIR (Dr. Halim e dona Ivete de saudosas 
memorias) foi a primeira faculdade de direito de Rio Preto.

VOTO EM BRANCO
A propaganda eleitoral é ato fundamental da campanha, um 
direito dos candidatos e dos eleitores, que precisam conhecer 
os candidatos e suas propostas para exercer o voto consciente. 
Os atos e divulgação obedecem a regras específicas da Lei das 
Eleições e quaisquer abusos serão coibidos pela Justiça Elei-
toral. Além do direito de resposta garantido por lei a qualquer 
candidato ofendido, a Justiça Eleitoral também pode determi-
nar a remoção de conteúdo considerado impróprio.

PALANQUE DE VOLTA
A campanha eleitoral começa em 16 de agosto, e a propaganda 
no dia 26. Essa data marca ainda o início da realização de co-
mícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros 
atos de campanha eleitoral. O horário eleitoral no rádio e na 
televisão terá início no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de 
setembro para os cargos que concorrem ao primeiro turno.

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusi-
vidade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

 Lembranças
e amor
Música no Jardim da Paz em 
homenagem aos pais, das 9h 
às 11 horas da manhã no pró-
ximo domingo.  Uma apre-
sentação musical com um 
repertório especial, ao som 
de saxofone, flauta, piano, 
violão e percussão com os 
músicos Alexandre Neves, 
Augusto Gardesani, Ricardo 
Rupel e Rodrigo Martinez. É 
uma forma de homenagear, 
valorizar e celebrar a vida 
daqueles que não estão mais 
entre nós fisicamente, mas 
em lembranças e amor.

 Fique sabendo...
Amigos, não deixem de vi-
sitar a tradicional Feira do 
Livro Espírita, que tá aconte-
cendo no Riopreto  Shopping  
Center.  Tem muitos títulos 
esclarecedores, e com o valor 
super em conta.  O carinho 
dos voluntários, que se pre-
pararam pra atender a todos 
com muita disposição.

 Festejo do Bem
No próximo sábado, dia 13, acontece o evento Festejo do 
Bem, a partir das 19h, na rua Osvaldo Aranha 268, Vila 
Esplanada.  O evento é decorrente da união de entidades 
filantrópicas de Rio Preto e  Bady Bassitt, cujo preocupa-
ção é angariar fundos para manutenção de suas atividades. 
Entre as instituições que fazem parte  desta união estão:-  
Associações Alma Autista, Anjo da Guarda, Bem  Comum -  
ABC, das Damas de Caridade Lar de Fátima, dos Amigos da 
Criança com Câncer - AMICC, Projeto Aquário - Pescando 
Vidas e Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.  O even-
to terá música ao vivo, vários tipos de lanches, brinquedos 
para as crianças e muito mais atrações. Mais detalhes: (17) 
98134-5314, Márcia. Vamos colaborar!

 Retornaram encantados
Os empresários da moda, Robson e Selma Nunes Mir retor-
naram encantados das férias em Capadócia - Istambul.  O 
casal, visitou a casa de La Virgem Maria, em  Éfeso ( Tur-
quia), e as ruínas da antiga cidade.  Robson e Selma Nunes 
Mir curtiram muito e conheceram vários lugares turísticos 
durante a inesquecível férias.

 Fique por dentro
Com caprichado coquetel o Dr. Adriano  Iglesias e Dr Roberto 
Viotto inauguraram ontem a Clínica Viotto, no bairro Reden-
tora, trazendo as melhores lentes de contato dental do mundo 
para nossa região. O evento contou com celebridade famosa 
e influenciers, além de  convidados vips da nossa sociedade.

 PAPEL DE FAMÍLIA
Oitenta e seis filhos e filhas, com idade de 2 a 83 anos, assinam 
o livro “O SER PAI– sem capa nem espada, mas heroico”, que 
será lançado nesta quinta-feira, no Riopreto Shopping Cen-
ter. O livro tem o selo da Editora Ponto Z. A capa é assinada 
pela designer editorial e escritora Lucimar Canteiro e o prefá-
cio, pelo professor poeta e contista Artur Ribeiro Cruz.

 HOMENAGEM PÓSTUMA
O Jardim da Paz faz homenagem aos pais promovendo ma-
nhã com apresentação musical. Celebrado oficialmente no 
segundo domingo de agosto, dia 14, o Dia dos Pais marca 
o momento especial em que são homenageadas as figuras 
paternas que sempre estiveram presentes em nossa jorna-
da, nos inspirando e nos aconselhando durante o caminho.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Paciencia e tempo dão mais 

resultado do que força e raiva. 
Sorria, beba muita água e seja 

feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Em noite de baile no Automóvel Clube, o presidente Jesus Martim 
Neto com a primeira dama Sueli Gandolfe Martim. 
O ACEANO vai mostrando que sua recuperação financeira e social 
está em mãos certas e seguras. 

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

PLENA SELEÇÃO. O Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP), acaba de anunciar que o campus em Rio Preto terá 
curso técnico presencial em informática. Com 40 vagas, o 
curso será gratuito para ser feito junto ou na sequência da 
conclusão do Ensino Médio.

DATA DEFINIDA. O curso tem duração de dois anos e 
está com as inscrições abertas para o processo seletivo até o 
dia 19 de agosto. A seleção será feita por meio de sorteio e as 
aulas estão previstas para começar no dia 29 de agosto, no 
período noturno. As inscrições devem ser feitas através do site.

QUASE NOS 100. Duas pesquisas que acabam de ser 
divulgadas mostram que a inadimplência no país alcançou 
seu maior patamar em 12 anos, com quase 80% das famílias 
endividadas e um quarto dos brasileiros sem conseguir quitar 
seus débitos em dia.
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Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal de Educação
11/08/2022 – Quinta-feira – 14h
Sala do Conselhos
Pauta da Reunião
1- Leitura das atas dos dias 10.06.2022 e 06.07.2022;
2- Palavra da presidenta;
3- Palavra dos membros;
4- Denúncia de Jaqueline Serafim Bento de Carvalho, mãe do aluno Enzo 
Bento de Carvalho, que está matriculado na rede municipal - EM Osvaldo de 
Carvalho, Bairro Maria Lúcia em São José do Rio Preto/SP;
5- Assuntos discutidos nas Câmara de Orçamento e Finanças e Câmara do 
Plano Municipal de Educação.
Atenciosamente,
Vanessa Garcia Sanches
Presidente

0303 04 07

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA
RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 005, DE 09 DE AGOSTO DE 2022
Dispõe Sobre a Aprovação do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência 
à Mudança do Clima no âmbito do município de São José do Rio Preto.
O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA, 
no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.615, de 02 de 
junho de 1997 e posteriores alterações, tendo em vista o disposto em seu 
Regimento Interno, através do Decreto nº 1.8014 de 05 de abril de 2018, 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência à 
Mudança do Clima de São José do Rio Preto, conforme deliberado na Reunião 
Ordinária do dia 09 de agosto de 2022 e registrado em ata.
Artigo 2º - Fica definido que todas as Câmaras Técnicas, em conjunto, são 
responsáveis por monitorar e avaliar anualmente o desenvolvimento das 
medidas do presente Plano Municipal, no âmbito do COMDEMA.
Artigo 3º - Deverá ser elaborado relatório anual para apresentação ao 
COMDEMA, contendo o desenvolvimento das ações contidas nas medidas, 
mensurando o percentual de avanço do presente Plano.
Artigo 4º - O relatório de que trata o artigo anterior deve ser objeto de 
divulgação, dando transparência e visibilidade à execução do Plano, nos 
termos dos itens 4 - Plano de ação para a avaliação das medidas de adaptação 
e resiliência e 5 - Estratégia de comunicação do plano e de seus resultados, 
do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima de São 
José do Rio Preto-SP.
Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor no ato de sua publicação.
São José do Rio Preto, 09 de agosto de 2022.
Fernando Fausto da Silva Kataki        Gabriela Atique Fernandes Marcon
Secretário Executivo do COMDEMA                       Presidente do COMDEMA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: C3 MULTIMARCAS MAQUINAS INDUSTRIAS – CNPJ 
41.071.640/0001-70 - PROC. 12125/2021, EMPENHO 8974/2022; Notifico o 
representante legal da empresa supramencionada para entregar no prazo de 
05(cinco) dias, a contar do recebimento desta, a totalidade dos Empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL 
COMUNICADO
1ª NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: C3 MULTIMARCAS MAQUINAS INDUSTRIAS – CNPJ 
41.071.640/0001-70 - PROC. 12125/2021, EMPENHO 12015/2022 
E EMPENHO 14476/2022; Notifico o representante legal da empresa 
supramencionada para entregar no prazo de 05(cinco) dias, a contar 
do recebimento desta, a totalidade dos Empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL 
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CENTRO DE APOIO P R A VIDA
EMPENHO 10675/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MEDICAL TECH MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATO PRE/0041/21 E PRE/0033/21
Considerando informações recebidas pela Gerência de Manutenção que 
a empresa não devolveu os equipamentos com o laudo de condenação. 
Considerando edital do processo licitatório em seu item 10, subitem 
10.7. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS, DEVOLVER OS EQUIPAMENTOS COM O LAUDO 
DE CONDENAÇÃO no prazo de 24 horas, de forma a dar real cumprimento 
ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das 
penalidades contratuais. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 18/22
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Objeto: Prestação de serviços de executar ações referentes à atualização de 
Cadastro Único para programas sociais da SEMAS. Fund. ART. 25, inciso, I 
da LF 8666/93. SEMAS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 17/22
Contratada: Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, do 
equipamento de ultrassonografia pertencente ao Hospital Dia -DAE, com 
fornecimento de acessório. Fund. ART. 25, inciso, I da LF 8666/93. SMS.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 189/21 – Contrato: PRE/0105/21
Contratada: Aprova Digital S/A
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 13/21 – Contrato: PRE/0034/21
Contratada: Medical Tech – Manutenção em Equipamentos Médicos 
Hospitalares Ltda
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.4 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 11,299320%, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Abr/21 a Mar/22. SMS 
– Aldenis A. Borim
EXTRATO 

3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 12/21 – Contrato: PRE/0033/21
Contratada: Medical Tech – Manutenção em Equipamentos Médicos 
Hospitalares Ltda
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.4 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 10,379440%, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Fev/21 a Jan/22. SMS 
– Aldenis A. Borim
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 10/21 – Contrato: PRE/0041/21
Contratada: Medical Tech – Manutenção em Equipamentos Médicos 
Hospitalares Ltda
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.4 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 10,379440%, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Fev/21 a Jan/22. SMS 
– Aldenis A. Borim
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 16/19 – Contrato: DIL/0020/19
Contratada: João Gustavo de Oliveira Cury
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 11,731130%, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Jun/21 a Mai/22. SME 
– Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 51/20 – Contrato: DIL/0026/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMMAU – Katia R. P. 
Casemiro
EXTRATO 
21º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 238/18 – Contrato: PRE/0087/18
Contratada: Cop Fac Maquinas Ltda Epp
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em aproximadamente 
0,33% do valor inicial do contrato supramencionado. Gab. Prefeito – José 
Roberto Moreira
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite – Contrato: DPL/0013/20
Contratada: Lesse Logística e Transporte Ltda
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato em aproximadamente 11,299320%, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Abr/21 a Mar/22. SMS 
– Aldenis A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2022
ATA Nº 0653/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para Unidades Escolares e 
demais órgãos públicos - Valores Unitários - Item 2 - R$4,02; Item 4 – R$3,78 
- SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2022
ATA Nº 0654/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de ervilha seca, lentilha, feijão e outros para 
alimentação escolar - Valores Unitários - Item 1 - R$7,20; Item 5 – R$12,70 - 
SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 362/2022
ATA Nº 0655/22
CONTRATADA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de hortifruticolas para o Zoológico Municipal - Valores 
Unitários - Item 1 - R$2,49; Item 2 – R$7,20; Item 3 – R$5,80; Item 4 – R$9,08 
- SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 06 meses.    
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 399/2022 – Processo n.º 13.258/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de teste rápido de gravidez para 
assistência da atenção básica. Secretaria Municipal de Saúde.   Sessão 
pública realizada on-line com início dia 26/07/2022, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME (item 1).  
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim - Secretário Municipal de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022 – 
PROCESSO Nº 11.468/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de ventilador pulmonar. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 12/08/2022 às 09h30 para continuidade dos trabalhos 
– Adriana  Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2022 – 
PROCESSO Nº 12.589/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 15/08/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2022 – 
PROCESSO Nº 12.900/2022. 
Objeto: registro de preços para aquisição de detergente desincrustante 
ácido, shampoo especial para veículo e desengraxante para limpeza da frota 
municipal. Secretaria Municipal de Administração. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 15/08/2022 às 
16:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2022 – 
PROCESSO Nº 13.081/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas descartável em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
12/08/2022 às 09h00 para continuidade dos trabalhos – Adriana  Tápparo - 
Pregoeira. 
COMUNICADO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 484/2022 - PROCESSO N.º 
14.002/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço para locação de 
equipamento de ultrassom para ecocardiograma do Complexo Pro Saúde - 
Centro Diagnóstico Hospital Dia. Secretaria Municipal de Saúde. 
Informamos que foi retificado o presente Pregão Eletrônico que deixou de ser: 
exclusivo para empresas ME/EPP; passando a permitir a ampla participação. 
Fica mantida a data de processamento do pregão para o dia 24/08/2022, 
às 08:30 hs, no site www.riopreto.sp.gov.br - “PORTAL DE COMPRAS”. A 
presente retificação está disponibilizada no Portal de Compras juntamente 
com o Edital retificado.
EXTRATO

Pregão Eletrônico: 439/2022- Processo 13.679/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de café torrado e moído. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line no dia 10/08/2022, o 
pregão eletrônico restou FRACASSADO, uma vez que o valor final alcançado 
ficou muito acima da estimativa do edital. Adriana Tápparo – Pregoeira.
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° 446/2022, processo 13.763/2022 
objetivando o registro de preços para serviços de recauchutagem, duplagem 
e vulcanização dos pneus da frota municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/08/2022 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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° 478/2022, processo 13.981/2022 
objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de 
apoio e suporte as atividades da Diretoria do Bem Estar Animal (DIBEA). 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 24/08/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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° 480/2022, processo 13.997/2022 
objetivando a aquisição de coletes a prova de balas para a Guarda Civil 
Municipal de S. J. do Rio Preto. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/08/2022 às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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° 483/2022, processo 14.001/2022 
objetivando a aquisição de bancadas de aço inox para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 25/08/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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° 486/2022, processo 14.004/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de gênero alimentício para 
as unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 25/08/2022 às 14h30min e abertura a partir 
das 14h32min. 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° 487/2022, processo 14.005/2022 
objetivando a aquisição de lanches para os Centros de Atenção Psicossocial 
e Ciaps. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 26/08/2022 às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. 
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° 491/2022, processo 14.045/2022 
objetivando a aquisição de prateleiras de almoxarifado em aço galvanizado 
para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 24/08/2022 às 14h00min e abertura a partir 
das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
PROCESSO Nº 024/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
locação de veículo automotor com manutenção e seguro, atendendo às 
necessidades da Emurb, conforme especificações, quantidades e destinações 
descritas no Termo de Referência – Anexo I, 
O Sr. Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor Presidente da Empresa Municipal 
de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) - EMURB, torna público, nos 
termos do art. 62 da Lei nº 13.303/16, para   conhecimento dos interessados 
que a licitação em epígrafe foi REVOGADA em razão de interesse               público, 
devidamente justificado nos autos.
São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO– 
EMURB
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.880 DE 09 DE AGOSTO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JOAO PAULO SOUZA 
DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, nos termos do artigo 
73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 15 de 
agosto de 2022.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração
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São José do Rio Preto, quinta-feira, 11 de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

LEI Nº 14.227
DE 9 DE AGOSTO DE 2022.
Altera a Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o Uso e Ocupação do 
Solo no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O preâmbulo da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Dispõe sobre o Zoneamento, Nivelamento e as regras para o Uso e Ocupação do Solo no Município de São José do Rio 
Preto e dá outras providências.” (NR)
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos XLVII e LXXI alterados, e 
acrescido dos incisos LXXXVII e LXXXVIII, com as seguintes redações:
“Art. 3º  ......................................................................................................................................
XLVII – Nível de uso: critério de classificação do uso de atividades econômicas conforme CNAE e CBO que estas 
apresentem, que resulta na demarcação territorial do Município para fins da instalação e funcionamento de tais atividades 
nas áreas delimitadas, independentemente da Zona na qual se inserem;
.....................................................................................................................................................
LXXI – Subsolo: pavimento situado, normalmente, abaixo do pavimento térreo, cujo nível de teto situa-se até a cota + 
1,20m (mais um metro e vinte centímetros) em relação ao nível natural do terreno;”
.....................................................................................................................................................
LXXXVII – Unidade Autônoma Estudantil: Moradia estudantil individualizada e não dependente de estruturas residenciais, 
como quartos, edículas ou outros, sem vínculo com instituição de ensino superior ou secundário;
LXXXVIII – CLI (Certificado de Licenciamento Integrado): documento expedido pelo Sistema Integrador Estadual VRE/
REDESIM.” (NR)
Art. 3º O caput e o inciso I do art. 6º da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passam a vigorar alterados, com as 
seguintes redações:
“Art. 6º Para cumprimento dos objetivos de ordenamento territorial e atendimento das diretrizes aqui estabelecidas, o 
zoneamento, o nível, o uso e a ocupação do solo municipal são definidos conforme os parâmetros a seguir e a motivação 
principal referente a cada um deles:
I – Classificação dos usos: categorização de atividades para definição dos usos e atividades permitidos em cada Zona e 
Nível, bem como suas condições de instalação;” (NR)
Art. 4º O art. 7º da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 7º Primariamente à contextualização da segmentação municipal em Zonas e Níveis, estabelecidas pela presente 
lei, faz-se necessária a compreensão dos usos e atividades estabelecidos pelo presente zoneamento.” (NR)
Art. 5º O art. 13 caput e respectivos §§ 1º a 6º, todos da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passam a vigorar com 
as seguintes redações: 
“Art. 13 As atividades serão classificadas em níveis, conforme disposto em regulamento, sendo permitidas ou 
permissíveis, de acordo com o impacto gerado no entorno, nas áreas, logradouros ou imóveis demarcados no Anexo 5 
desta Lei.
§ 1º Os níveis de impacto gerados pelas atividades são:
I – Nível 1: atividades de impacto inócuo;
II – Nível 2: atividades de baixo impacto;
III – Nível 3: atividades de impacto moderado;
IV – Nível 4: atividade de alto impacto;
§ 2º As atividades também serão classificadas de acordo com sua natureza sendo:
I – Institucional, aquela desenvolvida por órgãos públicos ou destinada, por entidade pública ou privada, à educação, 
saúde, cultura, esporte, lazer, assistência social, organizações associativas de profissionais e sindicatos, cultos religiosos, 
às infraestruturas de rede de telecomunicações e às destinadas à administração, segurança e serviços públicos, de 
relevância ao interesse público. As atividades que receberem essa classificação em regulamento serão permissíveis em 
qualquer área demarcada, inclusive residencial, desde que aprovada pelo CPDDS;    
II – Controlada, aquela cuja autorização depende de parecer favorável dos órgãos regulamentadores e de aprovação 
pelo CPDDS, que deverá avaliar o impacto da atividade no entorno em que será desenvolvida.
III – Comum, as demais atividades.
§ 3º A atividade com nível de menor impacto poderá ser permitida ou permissível, conforme sua classificação, na área 
demarcada para nível de impacto maior.
§ 4º Serão demarcados como áreas de controle, nas quais as atividades serão permissíveis de acordo com o seu nível 
de impacto e após aprovação do CPDDS, os locais:
I – não nivelados;
II – não regulamentados;
III – que estejam sob a gestão de órgãos públicos;
IV – residenciais que compreendam galerias, salas ou imóveis destinados a atividade empresarial.
§ 5º Serão demarcadas como exclusivamente residenciais as áreas nas quais não sejam permitidas atividades, exceto 
as de natureza Institucional ou para uso exclusivo de correspondência.
§ 6º Sendo a atividade classificada como permissível, a licença dependerá da aprovação do CPDDS, que poderá solicitar 
prévia manifestação de outros órgãos e Secretarias.” (NR)
Art. 6º O art. 14 e os §§ 1º e 2º da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 14 Será permissível a continuidade da última atividade realizada no imóvel, com nível de impacto superior ao do 
local, quando atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:
I – a atividade solicitada seja a mesma autorizada anteriormente;
II – a autorização anterior não tenha sido objeto de cassação, lacração ou reclamação; e
III – o imóvel não esteja demarcado em área Controle.
§ 1º Para os fins do caput deste artigo, considerar-se-á continuidade da atividade no imóvel aquela que não tenha se 
encerrado há mais de cinco anos, contados da constatação fiscal de inatividade ou do seu encerramento formal, o que 
for mais antigo.
§ 2º Interromperá a continuidade o exercício de outra atividade no imóvel, ainda que no curso do tempo de que trata o 
parágrafo anterior.” (NR)
Art. 7º O caput art. 18 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 18 Os usos não definidos na presente Lei, tal como a categoria de uso institucional, devem ser julgados pela SMO, 
no caso de expedição de Alvará de Construção e pela SEMPLAN e SEMFAZ, no caso da Licença de Funcionamento, 
pelo critério de similaridade.” (NR)
Art. 8º O art. 19 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 19 Os Alvarás de construção, regularização e licenças de construção, conforme previstos no Código de Obras do 
Municípios devem conter a especificação do lote, quadra e bairro, bem como número de cadastro imobiliário municipal, 
para o imóvel ao qual se aplicam.
Parágrafo único. A inclusão de novos lotes no Alvará ou na Licença de citados no “caput” deste artigo, deve ser objeto 
de nova solicitação, sendo aplicáveis as restrições de zoneamento relativas ao lote em questão.” (NR)
Art. 9º O inciso X do art. 23 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art.23  ......................................................................................................................................
X – Zona 10 – Avenidas de Fundo de Vale e Áreas Especiais: Zona composta, principalmente, por avenidas de fundo de 
vale, é caracterizada por uso residencial e de atividades econômicas, bem como formada por áreas de interesse público 
e que, por isso, merecem tratamento especial a critério do GRAPROURB e do CPDDS;” (NR)
Art. 10 O § 3º do art. 24 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art.24  ......................................................................................................................................
§ 3º As áreas que confrontam com as Estradas Municipais, necessárias à expansão do sistema viário, devem obedecer 
ao recuo frontal de 5,00m (cinco metros), contados a partir da faixa a ser alargada definida no Plano Viário Municipal.” 
(NR)
Art. 11 O art. 26 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, com a seguinte 
redação:
“Art.26  ......................................................................................................................................
Parágrafo único. Para fins dessa autorização, considerar-se-á o nível vigente para o logradouro da entrada do 
estabelecimento, sendo considerado o de maior restrição caso o estabelecimento possua mais de uma entrada, salvo se 
essa for aprovada pelo CPDDS.” (NR)
Art. 12 O art. 28 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, com a seguinte 
redação: 
“Art. 28 São integrantes da Zona 01, Zona Exclusivamente Residencial - restrita às habitações unifamiliares isoladas 
e cuja ocupação é caracterizada por baixa densidade - é autorizada a utilização de endereço residencial para fins de 
registro como correspondência de atividades econômicas, apenas, desde que a atividade não implique em atendimento 
de clientes ou fornecedores, bem como não haja qualquer tipo de depósito de mercadoria e comercialização de produtos 
no local.
Parágrafo único. É vedada, a imóveis constantes nas áreas exclusivamente residenciais, qualquer identificação de 
fachadas, placas e luminosos que caracterize o imóvel com a finalidade de atividades econômicas.” (NR)
Art. 13 O art. 32 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos VI, IX e X alterados, e 
acrescido dos incisos XXII e XXIII, com as seguintes redações:
“Art.32  ......................................................................................................................................
VI – Jardim Aclimação;
....................................................................................................................................................
IX – Jardim Moysés Miguel Haddad, exceto a Rua Dr. Roberto Choeiri, entre as ruas Benjamin de Oliveira Abbade e Dr. 
Antônio Cury; e Rua Dr. Antônio Cury, entre as ruas Francisco Cícero e Célia Novaes Moreira; 
X – Jardim Tarraf, exceto na Rua José Prudêncio Drigo da Silva, entre as Ruas José Pinho Monteiro e Nadir Kenan;
.....................................................................................................................................................
XXII – Cond. Green Palm; e 
XXIII – Parque Residencial Comendador Mançor Daud, exceto as quadras 33, 34,39,40,41 e 44 da Rua Antônio Bahia 
Monteiro, os lotes com frente para a Av. Waldomiro Daud e trecho pertencente à Zona 10;” (NR)
Art. 14 O art. 33 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos V, XVI, XXII, XXIV e XXXIV 
alterados, e acrescido dos incisos XXXVII, XXXVIII e XXXIX, com as seguintes redações:
“Art. 33  .....................................................................................................................................
V – Complexo Multifamiliar Carareto, nos lotes em sistema fechado;
.....................................................................................................................................................
XVI – Jardim Tarraf, na Rua José Prudêncio Drigo da Silva, entre as Ruas José Pinho Monteiro e Nadir Kenan;
.....................................................................................................................................................
XXII – Parque Residencial Comendador Mançor Daud nas quadras 33, 34,39,40,41, 44 da Rua Antônio Bahia Monteiro 
e os lotes com frente para a Av. Waldomiro Daud; 
.....................................................................................................................................................
XXIV – Parque Residencial Damha V, exceto na quadra Z3;
.....................................................................................................................................................
XXXIV – Rua Dr. Roberto Choeiri, entre as ruas Benjamin de Oliveira Abbade e Dr. Antônio Cury; e Rua Dr. Antônio Cury, 
entre as ruas Francisco Cícero e Célia Novaes Moreira, no Jardim Moysés Miguel Haddad;
.....................................................................................................................................................
XXXVII – Quinta do Golfe 4 (parte das quadras 1 e 2 e quadras 3 e 4); 
XXXVIII – Jardim São Marcos, exceto a Avenida Faiez Nametalah Tarraf; e
XXXIX – Jardim Vitagliano, nos lotes em sistema de condomínio fechado, nos lotes que fazem fundo com a Zona 10 e o 
condomínio e os lotes de frente para a Av. Doutor Guido Vitagliano.” (NR)
Art. 15 O art. 36 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos XX, XXVI e XXX alterados, 
e acrescido dos incisos LXV a XCI, com as seguintes redações:
“Art. 36  ....................................................................................................................................
XX – Jardim Primavera, com exceção das quadras determinadas como Zonas 06 e 08;
.....................................................................................................................................................
XXVI – Eplenum Tresor;
.....................................................................................................................................................
XXX – Loteamento Ideal Life Ecolazer Residence, exceto nas quadras 1, 2 e 3 nos lotes com frente para a Rua Ari 
Francisco de Araújo.
.....................................................................................................................................................

LXV – Setvalley; 
LXVI – Setvalley II;
LXVII – Setvalley  III;       
LXVIII – Morada Real;
LXIX – Residencial Amazonas;
LXX – Village Rio da Prata;
LXXI – Setparque Horizonte;
LXXII – Res. Dr. João Tajara;
LXXIII – SetJardim Engenheiro Schmitt;
LXXIV – Ary Attab III;
LXXV – Condomínio Port Ville;
LXXVI – Cond. Res. Vale Verde II;
LXXVII – Cond. Res. Vale Verde III; 
LXXVIII – Vila Pompéia, exceto nas quadras B e C; 
LXXIX – Maisparque Rio Preto, nos lotes em sistema fechado;
LXXX – Nilza Helena;
LXXXI – Retalhamento Reis;
LXXXII – Retalhamento Antônio Marques dos Santos;
LXXXIII – Vila Mafalda II;
LXXXIV – Via Veneto;
LXXXV – Urban Forte I;
LXXXVI – Retalhamento Luiz Carlos Campos Machado;
LXXXVII – Village Imperial Residence;
LXXXVIII – Loteamento Eplatz Rio Preto;
LXXXIX – Terra Nova Rio Preto - Garden Village II; 
XC – Centro Comercial Belvedere Mall; e
XCI – Quadra Z3 do Parque Residencial Damha V.” (NR)
Art. 16 O art. 38 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos I, X, XII, XC, CXIX, CXX, 
CLXXIII, CCXIX, CCXXXVII e CCLXXXVII alterados, e acrescido dos incisos CCLXXXIX a CCCL, com as seguintes 
redações:
“Art.38........................................................................................................................................
I – Bairro Boa Vista, exceto entre Rua Floriano Peixoto, Av. Constituição e Avenida Bady Bassitt;
.....................................................................................................................................................
X – Condomínio Habitacional Dr. Ubiratan Maia Vasconcelos, atual José Rodrigues da Silva Netto;
.....................................................................................................................................................
XII – Jardim Brasilusa;
.....................................................................................................................................................
XC – Lot. Abílio Jorge Cury;
.....................................................................................................................................................
CXIX – Jardim Vitória 1;
CXX – Jardim Vitória 2;
.....................................................................................................................................................
CLXXIII – Ret. Vitório Ferrari;
.....................................................................................................................................................
CCXIX – Residencial Quinta do Golfe 4, quadras 7 e 8, exceto nas áreas verdes 3 e 4; 
.....................................................................................................................................................
CCXXXVII – Loteamento Habitacional Recanto do Sol;
.....................................................................................................................................................
CCLXXXVII – Quadra compreendida pelas Ruas José Encinas, São Sebastião, Voluntários da Pátria e Dr. Coutinho 
Cavalcanti, no Distrito de Engenheiro Schimdt, com altura máxima de 10,00 metros;
.....................................................................................................................................................
CCLXXXIX – Spazio Rio Pérola;
CCXC – Residencial Villa Felicitá;
CCXCI – Terra Nova Green Life;
CCXCII – Terra Nova Green Life II;
CCXCIII – Condomínio Vertical Vitória São Judas;
CCXCIV – Rios Di Spagna;
CCXCV – Spazio Rio Fraser;
CCXCVI – Cond. Residencial Alameda do Sul;
CCXCVII – Village Rio Volga;
CCXCVIII – Res. Villágio Vitória;
CCXCIX – Residencial Mon Village;
CCC – Cond. Las Palmas;
CCCI – Village Rio Sena;
CCCII – Spázio Rio D’ouro;
CCCIII – Residencial Jardim das Acácias;
CCCIV – Residencial Vitória Régia; 
CCCV – Pleno Vila Flora;
CCCVI – Pq. Rio Araguaia;
CCCVII – Residencial Pq. Rio Corais;
CCCVIII – Residencial Plaza Sul;
CCCIX – Praça Golfe;
CCCX – Residencial J. Liso;
CCCXI – Cond. Res. Rio das Flores II;
CCCXII – Parque Rio Negro;
CCCXIII – Parque Rio Reno;
CCCXIV – Conj. Hab. Santo Antônio;
CCCXV – Conj. Hab. São José do Rio Preto – J;
CCCXVI – Conj. Hab. São José do Rio Preto -K; 
CCCXVII – Jardim do Lago; 
CCCXVIII – Jardim Marambaia;
CCCXIX – Residencial Alto das Andorinhas;
CCCXX – Retalhamento João José de Paula;
CCCXXI – Retalhamento Hélio Cherubini;
CCCXXII – Conjunto Habitacional São Deocleciano II e III;
CCCXXIII – Retalhamento Frederico Freitas;
CCCXXIV – Retalhamento Edson José Jorge;
CCCXXV – Retalhamento Paulo Nimer;
CCCXXVI – Retalhamento Godoy;
CCCXXVII – Retalhamento Spinola Castro;
CCCXXVIII – Retalhamento Durival de Carvalho;
CCCXXIX – Retalhamento Vânia Marta;
CCCXXX – Jardim América;
CCCXXXI – Loteamento Giachetto;
CCCXXXII – Loteamento Jayme Rosário; 
CCCXXXIII – Vila Pompéia, nas quadra B e C;
CCCXXXIV – Jardim Moreno;
CCCXXXV – Prolongamento Jd. Novo Mundo;
CCCXXXVI – Área compreendida entre as Avenidas Atílio Capello, Avenida Noé Gonçalves de Souza e Av. Valdomiro 
Lopes da Silva;
CCCXXXVII – Parque Residencial da Solidariedade;
CCCXXXVIII – Jardim Paris;
CCCXXXIX – Condomínio dos Pássaros;
CCCXL – Maisparque Rio Preto, lotes sistema aberto, exceto Zona 8;
CCCXLI – Residencial Maria Clara 2;
CCCXLII – Vila Tonello; 
CCCXLIII – Vila Ferroviária; 
CCCXLIV – Alpes do Norte; 
CCCXLV – Residencial Garcia II; 
CCXLVI – Conjunto Habitacional São José do Rio Preto L; 
CCXLVII – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) 11+12;
CCXLVIII – Eparque Mirage; 
CCXLIX – Residencial e Empresarial Ascolo Martin, exceto em trecho pertencente à Zona 06; e
CCCL – A quadra compreendida entre o córrego Piedade, Rua João Mesquita, Rua Capitão Faustino de Almeida e o 
prolongamento da Avenida Presidente Roosevelt” (NR)
Art. 17 O art. 42 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos I e XXI alterados, e acrescido 
do inciso XXIV, com as seguintes redações:
“Art. 42  .....................................................................................................................................
I – Bairro Boa Vista, entre Rua Floriano Peixoto, Av. Constituição e Avenida Bady Bassitt;
.....................................................................................................................................................
XXI – Vila Santa Cruz (exceto as quadras 53, 54, 55 e 56);
.....................................................................................................................................................
XXIV – Vila Mafalda.” (NR)
Art. 18 O § 1º do art. 43 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 43  ........................................................................................................................................
§ 1º Em caso de doação da faixa de 4,00m (quatro metros) de largura, necessária ao alargamento das Ruas Bernardino 
de Campos e Voluntários de São Paulo, os pavimentos superiores podem distar o mínimo de 0,50m (cinquenta 
centímetros) do alinhamento do terreno.” (NR)
Art. 19 O art. 45 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos III, IX, X, XI, XVI, XXXI, XLIV, 
LIX, LXIX, LXXI, LXXIV, LXXV, XCI, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CX, CXI, CXXV, CXXIX, 
CXXXII, CXLIX, CLV, CLIX, CLXVIII, CLXXX, CXCIV, CXCVI, CCXVI, CCXXI, CCXXIII, CCXXVI, CCXLIV,CCLXX, 
CCLXXVII, CCLXXX, CCLXXXIV, CCXCI, CCXCVII, CCXCVIII, CCCIII, CCCV, CCCVIII, CCCXII e CCCXVII alterados, 
e acrescido do inciso CCCXVIII, com as seguintes redações:
“Art. 45  .....................................................................................................................................
III – Loteamento Ideal Life Ecolazer Residence, nas quadras 1, 2 e 3 nos lotes com frente para a Rua Ari Francisco de 
Araújo.
.....................................................................................................................................................
IX – Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, de ambos os lados, exceto em trechos pertencentes às Zonas 07 e 11;
X – Avenida Projetada 1 do Loteamento Egydio Zani; 
XI – Avenida Alfredo Folchini;
.....................................................................................................................................................
XVI – Avenida Anselmo Liso, exceto entre Av. Manoel de Freitas Assunção e Rua Linda Monici Rufino; 
.....................................................................................................................................................
XXXI – Avenida das Andorinhas, em toda a extensão no Parque dos Pássaros;
.....................................................................................................................................................
XLIV – Avenida Dr. Lotf João Bassitt, da Rua Adibo Bassitt até a Avenida de Maio e da Rua José Ernesto Esquavon até 
Rua Antonio Bongiovani;
.....................................................................................................................................................
LIX – Avenida Gerassina Tavares, da Rua João Carlos Gonçalves até a Avenida Miguel Damha e no trecho pertencente 
ao Residencial e Empresarial Ascolo Martin;
....................................................................................................................................................
LXIX – Avenida Júlio Aldo Arvati, no Setvalley e Setvalley III;
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.....................................................................................................................................................
LXXI – Avenida Luiz da Cruz Martins, exceto em trecho pertencente às Zonas 03 e 08;
.....................................................................................................................................................
LXXIV – Avenida Marco Costantini, no bairro Conj. Habitacional São José do Rio Preto I; 
LXXV – Avenida Ricardo Saad Gattaz, no Jardim Felicidade;
.....................................................................................................................................................
XCI – Avenida Orlando Canuto da Silva, da quadra 64 do Jardim Arroyo até área institucional do Jardim Santo Antonio I;
.....................................................................................................................................................
XCVIII – Avenida Prof. Carlos Nunes de Mattos, exceto em trecho pertencente à Zona 14;
XCIX – Loteamento Coplan, exceto em trecho pertencente à Zona 08;
C – Avenida Projetada 01(Av. Fortunato Ernesto Vetorazzo), no Residencial Mário de Mattos;
CI – Rua Aerópago de Itambé entre a Rua Dom Afonso Henrique e Rua Otávio Pinto César;
CII – Avenida Projetada 02, no Jardim Campo Belo - atual avenida Elídia de Freitas Batista;
CIII – Avenida Projetada 02, no Residencial São Thomaz - atual Avenida Nelson de Freitas Junior; 
CIV – Avenida Projetada 02, no Residencial São Thomaz II - atual Avenida Nelson de Freitas Junior; 
CV – Avenida Projetada 03, no Jardim Campo Belo - atual Avenida Nelson de Freitas Junior; 
CVI – Rua Darci Friederich Pacheco, entre a rua Elena Olga Maria Andreoli Ralle e rua Beraldo Prata;
CVII – Rua Pastor Edevaldo Soldeira Rodrigues.
CVIII – Avenida Projetada 3, no Residencial Jardim Vista Bela - atual Avenida José Vinha Filho;
.....................................................................................................................................................
CX – Avenida Projetada B, no Residencial das Américas, atual Avenida José Vinha Filho;
CXI – Avenida Francisco Martins Neto, no Loteamento Auferville 1;
.....................................................................................................................................................
CXXV – Jardim Paulistano, nas quadras 01, 02, 03 e 05;
.....................................................................................................................................................
CXXIX – Rua Ari Francisco Araújo, no Loteamento Ideal Life Ecolazer Residence;
....................................................................................................................................................
CXXXII – Avenida Projetada C, no Loteamento Auferville 3.
.....................................................................................................................................................
CXLIX – Rua Elias Abissamra, entre a Rua General Glicério e Rua Bernardino de Campos.
.....................................................................................................................................................
CLV – Rua Antônio Scamardi Júnior, da Avenida Fausto Sucena Rasga até a Avenida Fortunato Ernesto Vetorazzo;
.....................................................................................................................................................
CLIX – Avenida Atílio Pissolatti;
.....................................................................................................................................................
CLXVIII – Rua Benedito Sufredini, exceto em trecho pertencente à Zona 08;
.....................................................................................................................................................
CLXXX – Rua Casablanca, entre Av. José Bonifácio e Av. Major Léo Lerro;
....................................................................................................................................................
CXCIV – Rua Delegado Pinto de Toledo, da Av. Constituição até a Avenida Dr. Cenobelino de Barros Serra;
.....................................................................................................................................................
CXCVI – Rua Dom José Joaquim Gonçalves;
.....................................................................................................................................................
CCXVI – Rua Fazenda Velha no Jardim Conceição;
.....................................................................................................................................................
CCXXI – Rua Bartolomeu Bueno Filho;
.....................................................................................................................................................
CCXXIII – Rua Floriano Peixoto, da Rua Silva Jardim até Av. Presidente Roosevelt; 
.....................................................................................................................................................
CCXXVI – Rua Fritz Jacob, entre a Rua Delegado Pinto de Toledo e Av. Presidente Roosevelt; 
.....................................................................................................................................................
CCXLIV – Rua João Clemente, exceto em trecho pertencente às Zonas 08 e 12;
.....................................................................................................................................................
CCLXX – Rua Maria do Carmo de Jesus, no Setvalley, da Rua Benedito Ferreira da Cruz até Rua Pastor Edevaldo 
Soldeira Rodrigues;
....................................................................................................................................................
CCLXXVII – Rua Octávio Bueno Brandão, da Rua Coutinho Cavalcanti até Avenida Nossa Senhora da Paz;
.....................................................................................................................................................
CCLXXX – Rua Paschoal Decrescenzo;
.....................................................................................................................................................
CCLXXXIV – Rua Praça Lisboa, no Parque Estoril;
.....................................................................................................................................................
CCXCI – Rua Antonio Homsi, entre a rua Elena Olga Maria Andreoli Ralle e rua Beraldo Prata;
.....................................................................................................................................................
CCXCVII – Rua Rubião Jr., da Avenida Constituição até a Avenida Dr. Cenobelino de Barros Serra;
CCXCVIII – Rua Pedro de Carvalho, entre a Rua General Glicério e Rua Bernardino de Campos;
.....................................................................................................................................................
CCCIII – Rua São Sebastião, da Avenida Dr. Cenobelino de Barros Serra até a Rua Floriano Peixoto;
.....................................................................................................................................................
CCCV – Rua Adma Antônio Aidar, entre a Rua General Glicério e Rua Bernardino de Campos;
.....................................................................................................................................................
CCCVIII – Rua Silva Jardim, da Avenida Constituição até a Avenida Dr. Cenobelino de Barros Serra;
.....................................................................................................................................................
CCCXII – Rua Augusto Sinhorini;
.....................................................................................................................................................
CCCXVII – Av. Alberto Furlan, da Rua Orlando Guareschi até Av. Marginal BR.
....................................................................................................................................................
CCCXVIII – Rua Valmir Antonio Garutti.” (NR)
Art. 20 Os incisos VII, IX, XIV, XXXI, XLIII, LXXVII e CXXVIII do art. 49 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, 
passam a vigorar alterados, com as seguintes redações:
“Art. 49  ....................................................................................................................................
VII – Bela Vista III (Lagoa);
.....................................................................................................................................................
IX – Bela Vista Mirassolândia I, II e III;
.....................................................................................................................................................
XIV – Conjunto Habitacional Guiomar Assad Calil (CAIC), CAIC II;
.....................................................................................................................................................
XXXI – Chácara de Recreio João Bernardino de Souza;
.....................................................................................................................................................
XLIII – Estância Oásis;
.....................................................................................................................................................
LXXVII – Luiza; 
.....................................................................................................................................................
CXXVIII – Yvonne.” (NR)
Art. 21 Os incisos II, III, VII, X e XVI do art. 50 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passam a vigorar alterados, 
com as seguintes redações:
“Art. 50  ....................................................................................................................................
II – Maisparque Rio Preto, nos imóveis com frente para a Av. Franz Aloysio Dobbert e Av. Juliano Cesar Martimiano;
III – Área referente à Lei n.º 433/14, atual Centro Empresarial BR 153;
.....................................................................................................................................................
VII – Jardim Anice e Jardim Primavera, nas quadras 01, 02, 03, 04, 05, 14, 15 e 16; 
.....................................................................................................................................................
X – Jardim São Paulo, na área delimitada pela Rua São Paulo, Avenida João Dias da Silva, a Avenida Luiz da Cruz 
Martins e a Rua Orlando Alves da Silva;
.....................................................................................................................................................
XVI – Residencial Santa Filomena, nos lotes com frente para a Rua José Augusto de Souza Neto;” (NR)
Art. 22 O Capítulo X do Título III da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação: 
“CAPÍTULO X
ZONA 10 – AVENIDAS DE FUNDO DE VALE E ÁREAS ESPECIAIS” (NR)
Art. 23 O art. 53 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 53 Com usos residencial e de atividades econômicas, a Zona 10, Zona de Avenidas de Fundo de Vale e Áreas 
Especiais, caracteriza-se pelo interesse público sobre suas áreas de abrangência, merecendo, por este motivo, 
tratamento especial a critério do CPDDS e do GRAPROURB.” (NR)
Art. 24 O art. 55 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar com os incisos II, VIII, XXIII, XXVII, XXX, 
XXXVI, XXXVIII, XLIV, XLV, L, LI, LII, LX, LXI, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXIX e LXXX alterados, e 
acrescido dos incisos LXXXIII a CXXIII, com as seguintes redações:
“Art. 55  ....................................................................................................................................
II – Posto da Polícia Federal, com frente para a Avenida Arthur Nonato, próximo ao Polo Joalheiro;
.....................................................................................................................................................
VIII – Residencial Reserva da Mata; 
.....................................................................................................................................................
XXIII – Avenida Anísio Haddad até a Avenida Benedito Rodrigues Lisboa; 
.....................................................................................................................................................
XXVII – Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, exceto no Jardim Vivendas e Jardim das Vivendas;
.....................................................................................................................................................
XXX – Avenida Dr. Fernando Costa; exceto em trecho pertencente à Zona 12;
.....................................................................................................................................................
XXXVI – Avenida Marco Costantini, exceto em trecho pertencente às Zonas 07, 11 e 12;
.....................................................................................................................................................
XXXVIII – Os lotes com frente para a Estrada Municipal SJR-020 no Jardim Vitagliano;
.....................................................................................................................................................
XLIV – Condomínio Residencial Green Home; 
XLV – Bairro Centro, nas quadras 37, 48, 60, 59, 46, 58, 57 e 45, ou seja, no quadrilátero que inicia no cruzamento da 
Rua Prudente de Moraes com a Rua Voluntários de São Paulo, seguindo por esta até a Rua Silva Jardim e desta até a 
Rua Coronel Spínola de Castro, seguindo por esta até a Rua Prudente de Moraes e desta até a Rua Voluntários de São 
Paulo, incluindo nesse perímetro as áreas de Circulação de Pedestres do Centro Urbano ou “Calçadão”;
.....................................................................................................................................................
L – Avenida João Branco da Silva;
LI – Cidade da Criança, CEAGESP, Recinto de Exposições e área do município no Distrito Industrial Waldemar de 
Oliveira Verdi;
LII – Quadrilátero formado pela Av. Antonio Tavares Pereira Lima e Rua Geraldo Lacotice e rua Sebastião de Almeida 
Sobrinho e Rua Cosmorama; 
.....................................................................................................................................................
LX – Jardim Anielli, Jardim Atlântica em quadra destinada à sistema de lazer; 
LXI – Georgina Business Park;
.....................................................................................................................................................
LXIII – Jardim Paulistano, na quadra 04 - Alvará n.º 003/2016 com índice de aproveitamento = 2 e com altura máxima = 
02 pavimentos (térreo + 1);
LXIV – Quadras com frente para a Avenida Mário Andreazza; 
LXV – As quadras no entorno da Universidade Paulista (UNIP);
LXVI – Parque da Liberdade, em áreas centrais da Avenida José da Silva Sé;

.....................................................................................................................................................
LXXII – Residencial Quinta do Golfe 4, em parte das quadras 1 e 2 e quadra 6;
LXXIII – Rua João Mesquita entre a rampa de acesso ao Viaduto João XXIII e o Viaduto Abreu Sodré;
LXXIV – Complexo de viadutos João XXIII;
.....................................................................................................................................................
LXXIX – Avenida Antonio Capelini; 
LXXX – Área Institucional e Dominial do Centro Industrial Pascutti; 
......................................................................................................................................................
LXXXIII – Avenida Marginal ao Córrego Felicidade;
LXXXIV – Avenida Projetada 2 no Residencial João Tajara;
LXXXV – Avenida Projetada 3 no Residencial João Tajara;
LXXXVI – Avenida Said Chain Balura;
LXXXVII – Avenida Nela Cassini Fontes;
LXXXVIII – Avenida Projetada A no Morada Real;
LXXXIX – Avenida Fausto Gomes;
XC – Avenida Isabel Plaza Senise;
XCI – Avenida Joaquim Nunes Assad;
XCII – Avenida Marginal do Rio Preto no São José do Rio Preto F e Marajó;
XCIII – Avenida Ernani Pires Domingues; 
XCIV – Avenida Valdomiro Lopes da Silva;  
XCV – Avenida Dr. Loft João Bassitt, da Rua Antonio Bongiovani até a Av. Mario Andreazza.
XCVI – Avenida Nelson Ravazzi;
XCVII – Avenida Marginal no Residencial Morada do Sol;
XCVIII – Avenida Alexandre da Silva Souza;
XCIX – Avenida José Amparo Fonseca;
C – Avenida Manoel Marques da Silva Pereira; 
CI – Avenida Raul Francisco Tauyr;
CII – Avenida Projetada 2 no Residencial Luiza Polotto e Jardim Caetano;
CIII – Avenida Clélia Ceribelli de Assis Ferreira;
CIV – Avenida Simão da Silva Bastos;
CV –  Avenida Projetada E e D no Residencial Auferville I e III;
CVI – Avenida Alice Sanches Sammal no Residencial Auferville I e III;
CVII – Avenida Sebastião de Brito Silva no Residencial Auferville I e III; 
CVIII – Avenida Carlos Roberto Villani no Residencial Auferville I e III; 
CIX – Avenida Genésio Barbosa de Oliveira no Residencial Auferville I e III; 
CX – Avenida Marginal no Residencial Colina Azul;
CXI – Avenida Projetada 1 no Jardim São Bento;
CXII – Avenida Carlos Roberto Antoniassi no Residencial Ary Attab, e J. Liso;
CXIII – Avenida Professora Maria Madalena Gil Sanches;
CXIV – Avenida Maria Vieira de Lima;
CXV – Avenida Projetada 7 no Ary Attab III;
CXVI – Avenida Projetada 1 no Recanto Duas Vendas;
CXVII – Avenida Narciso Anselmo; 
CXVIII – Avenida Santo Luiz Zanca, no Residencial Auferville V;
CXIX – Avenida Júlio Aldo Arvati, no Residencial Auferville V; 
CXX – Avenidas Projetada 2 e 3 no SetJardim Engenheiro Schmitt; 
CXXI – Avenida Orlando Canuto da Silva, a partir da área institucional do Loteamento Setparque Avenida 2;  
CXXII – Avenida Esqualdo Guerra; e 
CXXIII – Complexo Multifamiliar Carareto, exceto em área pertencente a Zona 02.” (NR)
Art. 25 O parágrafo único do art. 63 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação: 
“Art. 63  .....................................................................................................................................
Parágrafo único. As áreas adjacentes à Estação e à Floresta mencionados no “caput” deste artigo que se enquadrem 
como AEIA 15, enquadram-se, ainda, como Área de Controle, quanto às atividades econômicas.” (NR)
Art. 26 O caput do art. 65 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 65 Os imóveis pertencentes à Zona 14 enquadram-se como Área de Controle, estando a aprovação de atividades 
econômicas neste território submetida à análise do CPDDS.” (NR)
Art. 27 O art. 66 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar acrescido do inciso XIX, com a seguinte 
redação:
“Art. 66  ....................................................................................................................................
XIX – Condomínio Estância Floresta Park.” (NR)
Art. 28 O art. 67 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 67 As empresas existentes em Zona 14 - Chácaras de Recreio e cujo loteamento possua Alvará de Loteamento, 
devem, para continuar com as atividades, apresentar, até 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, as condições 
de implantação e funcionamento do local, a partir da entrega dos seguintes documentos.” (NR)
Art. 29 O art. 74 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 74 Não são considerados no cálculo da Taxa de Ocupação: piscina e respectiva casa de máquinas, beiral, abrigo 
de portão, abrigo de lixo, central de gás e abrigo de medidores de água e energia, sacada e laje técnica em balanço até 
01,00 metro e atendendo o art. 166 desta Lei, independentemente de se enquadrarem ou não nas áreas computáveis 
de uma edificação.” (NR)
Art. 30 O parágrafo único do art. 76 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação: 
“Art. 76  ....................................................................................................................................
Parágrafo único. Com exceção da Zona 01, é permitida a construção de Unidades Autônomas Estudantis indivisíveis, 
individuais ou coletivas, no entorno de universidades e faculdades, até uma distância de 150 metros dos limites destas, 
observados os recuos, índices e taxa de ocupação, com anuência do CPDDS e atendimento às exigências dos 
condomínios edilícios.” (NR)
Art. 31 O art. 82 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar acrescido dos incisos XIII e XIV, com as 
seguintes redações:
“Art. 82  .....................................................................................................................................
XIII – prédios Industriais: 1 (uma) vaga para cada 120,00m² (cento e vinte metros quadrados) de área construída, 
devendo ser previsto área de carga e descarga interna ao imóvel; 
XIV – para grandes empreendimentos (com área construída superior a    2.500,00m² - dois mil e quinhentos metros 
quadrados) e usos institucionais a relação de área construída e número de vagas será determinada pelo GRAPROURB 
e CPDDS.” (NR)
Art. 32 O § 3º do art. 82 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 82  .....................................................................................................................................
§ 3º Quando de utilização de estacionamento do tipo rotativo, faz-se admitida a manobra de até 2 (dois) veículos 
para que seja liberada a movimentação de um terceiro, excetuando-se desta condição as vagas de estacionamento 
destinadas a veículos de pessoas com deficiência.” (NR)
Art. 33 O caput do art. 88 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 88 Nas Zonas 01, 02 e 11 não é permitida a construção de 2 (duas) residências unifamiliares isoladas em um 
mesmo terreno.” (NR)
Art. 34 O art. 101 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º, com as seguintes 
redações:
“Art. 101 ....................................................................................................................................
§ 1º Nas edificações de prédios multifamiliares verticais, os edifícios deverão observar os recuos mínimos laterais e/ou 
frontais previsto na legislação vigente, sendo de 3,00 metros a distância mínima entre os edifícios isolados,  de maneira 
que fiquem garantidos os aspectos de conforto.
§ 2º Quando existirem apartamentos implantados no pavimento térreo dos edifícios multifamiliares verticais, a circulação 
interna ao condomínio deverá estar distante no mínimo de 1,50 metros da face do edifício e ser proposta de forma a 
garantir a privacidade dessas unidades.” (NR)
Art. 35 O caput do art. 104 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 104 A área de lazer dos condomínios edilícios deve possuir, no mínimo, área de 6,00m² (seis metros quadrados) 
por unidade residencial, limitada a três áreas, com no mínimo 50,00m² (cinquenta metros quadrados) cada e mantendo 
50% (cinquenta por cento) deste espaço como área permeável.” (NR)
Art. 36 O art. 112 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 112 Nas áreas comuns dos condomínios edilícios, conforme o caso, e nos loteamentos fechados residenciais, será 
permissível o exercício de atividades econômicas, exceto em áreas definidas como áreas verdes, e desde que sejam 
cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos:
I – a atividade seja autorizada, nos termos do estatuto do condomínio ou ata de assembleia geral de condôminos ou da 
associação representante do loteamento fechado;
II – o parecer do CPDDS seja favorável ao exercício da atividade no local.” (NR)
Art. 37 O parágrafo único do art. 113 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte 
redação: 
“Art.113......................................................................................................................................
Parágrafo único. A respeito da fórmula apresentada na tabela acima, os Módulos variam conforme a localização 
do zoneamento: 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), 360,00m² (trezentos e sessenta metros 
quadrados) ou 200,00m² (duzentos metros quadrados), conforme área mínima constante no Anexo 02 desta Lei e 
deverão atender as restrições da Lei de Parcelamento do Solo.” (NR)
Art. 38 O art. 122 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 122 O projeto de templos religiosos, escolas, cinemas, teatros e auditórios devem seguir as orientações normativas 
do Código de Obras e Edificações do Município de São José do Rio Preto, aplicando-se subsidiariamente  e no que 
couber as disposições vigentes do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo, do Código Sanitário do 
Estado de São Paulo e a Norma Brasileira de Acessibilidade ou legislação que vier a substitui-los.” (NR)
Art. 39 O art. 123 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 123 Por ocasião do pedido de instalação de atividade de organização religiosa, templos, igrejas e outros usos 
institucionais que alterem a rotina do bairro no qual objetiva-se sua instalação, deve ser apresentado parecer técnico da 
SMTTS, SMAURB e SEMFAZ, através de suas Inspetorias Fiscais, para posterior análise do CPDDS.” (NR)
Art. 40 O caput do art. 136 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado e acrescido do parágrafo 
único com as seguintes redações:
“Art. 136 As edificações de finalidades comerciais, como lojas de conveniências e outras, podem encostar-se à divisa do 
lote desde que esta não conste como logradouro e os usos permitidos devem ser analisados por ocasião da expedição 
do Alvará de Funcionamento.
Parágrafo único. Os compartimentos destinados a serviços complementares ao posto de abastecimento de combustível 
devem possuir recuo mínimo de 2,00m (dois metros) das divisas.” (NR)
Art. 41 O caput do art. 141 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 141 A aprovação da utilização de contêineres em atividades edilícias, por determinação da presente publicação, só 
pode existir quando destinada a atividades econômicas.” (NR)
Art. 42 As Tabelas referente às Zonas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 14, constantes do Anexo 02 da Lei nº 13.709, de 
14 de janeiro de 2021, passam a vigorar alteradas, conforme Anexo desta Lei.
Art. 43 O Anexo 01 – Mapa Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e o Anexo 05 – Mapa dos Níveis de atividades 
constante constantes da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, passam a vigorar alterados conforme anexos.
Art. 44 Ficam revogados o § 7º do artigo 13, os artigos 15 e 81, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 05-A - Tabela 
dos Níveis de atividades, todos da Lei n.º 13.709 de 14 de janeiro de 2021, as Leis n.º 7.937, de 22 de maio de 2000, 
n.º 8.741, de 30 de setembro de 2002, n.º 8.712, de 29 de julho de 2002, n.º 10.537, de 22 de dezembro de 2009, n.º 
10.822, de 17 de novembro de 2010 e n.º 10.850, de 6 de dezembro de 2010.
Art. 45 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 9 de agosto de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 37/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 52/2021
Contratada: ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO EIRELI EPP.
Objeto: Aplicação de reajuste sobre a 12ª medição e prorrogação do contrato com aplicação de reajuste referente 
à contratação de empresa especializada para execução de serviços de transporte, dosagem e análise de cloro e 
flúor nos sistemas pertencentes e/ou sob responsabilidade do SeMAE, situados em vários locais do município de 
São José do Rio Preto/SP.
Valor total reajustado (1º ano): R$ 725.434,43
Valor total reajustado (prorrogação): R$ 794.404,84 Prazo: 12 meses Assinatura: 08.08.2022.
S. J. Rio Preto, 08.08.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA SESSÃO, JULGAMENTO DE RECURSO E DESIGNAÇÃO DE DATA DE RETOMADA DE SESSÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 – PROCESSO SICOM 3240/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controle, operação, e fiscalização de portarias e 
edifícios, nas unidades do SeMAE, localizados na cidade de São José do Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 18.07.2022 com continuação nos dias 21.07.2022, 22.07.2022 e 26.07.2022, 
sendo declarada vencedora a empresa RENOVE – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. As 
empresas MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI e XANGOGUM PORTARIA PATRIMONIAL EIRELI 
apresentaram razões recursais e a RENOVE – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI apresentou 
contrarrazões. Considerando o parecer jurídico n. 237/2022, o Superintendente NEGOU PROVIMENTO ao 
recurso interposto por XANGOGUM PORTARIA PATRIMONIAL EIRELI e DEU PROVIMENTO ao recurso da 
MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI a fim de reformar a decisão recorrida e DESCLASSIFICAR a 
proposta da empresa RENOVE – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, vez que não demonstrada 
a exequibilidade dela conforme item 7, da cláusula IV – DAS PROPOSTAS e itens 11.18, 11.19 e 11.21.2, do termo 

de referência que integra o edital c/c §3º, do artigo 44 e inc. II, do art. 48, ambos da Lei 8.666/93. Fica designado o 
dia 15.08.2022, as 8:30 horas, para a retomada dos trabalhos.  
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 – PROCESSO SICOM 3259/2022
Objeto: Aquisição de 1 (um) caminhão 4x2 (Lote 01) e fornecimento e implementação de 1 (uma) carroceria tipo carga 
seca metálica no caminhão 4x2 (Lote 2).
Sessão pública realizada on line no dia 08.08.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora RODONAVES CAMINHÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 – PROCESSO SICOM 3259/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer irregularidade”. 
São José do Rio Preto, 09.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 70/2022 – PROCESSO SICOM 3295/2022.
Objeto: Aquisição de cabos elétricos de 25mm² para reposição no almoxarifado do SeMAE.
Por interesse da administração, fica alterada a data da sessão do pregão para o dia 24.08.2022 a partir das 08h30. 
S. J. Rio Preto, 10.08.2022 – Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 090 de 10 de agosto de 2022.
Dispõe sobre a substituição de Supervisor Judicial em razão do gozo de férias/licença pelo titular.
O SUPERINTENDENTE DO SeMAE, usando das atribuições e competência que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 
n.º 265, de 06 de outubro de 2008 e 
CONSIDERANDO o período de afastamento decorrente de gozo de férias/licença do servidor ocupante de função de 
Supervisor Judicial, a necessidade de prosseguimento das atividades regulares neste setor da Diretoria Jurídica e a 
indicação do Diretor;
RESOLVE:
Art. 1.º - NOMEAR o servidor ADRIANO AUGUSTO DE CASTRO ROSINO, advogado efetivo, matrícula 614, para 
responder, interinamente, pela função de SUPERVISOR JUDICIAL, a partir de 15 de agosto de 2022, em razão da 
ausência do(a) titular HERBERT JULLIS MARQUES, fazendo jus à respectiva gratificação legal, enquanto durar a 
substituição, observada a vedação de acúmulo prevista na LC nº 266/2008.
S.J. Rio Preto, 10.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  
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SÚMULA Nº 708 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  09/08/2022. 

 

 Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos 

de Emendas Parlamentares Federais no valor de R$ 2.690.504,00 à Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade; 

 Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos 

de Emenda Parlamentar Estadual no valor de R$ 1.850.000,00 à Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade; 

 Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos 

de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 200.000,00 à APAE – Associação de Pais de Amigos 

dos Excepcionais, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade; 

 Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos 

de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 150.908,00 à Associação Renascer, para custeio das 

ações de saúde realizadas pela Entidade. 

 

 

 

 

São José do Rio Preto,  09 de agosto  de 2022.  

 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 09 de agosto  de 2022, em uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 8.567/2002, que 
determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no 
controle da política municipal de saúde, delibera: 
 
 
DELIBERAÇÃO nº 38/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos de 

Emendas Parlamentares Federais no valor de R$ 2.690.504,00 à Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade, como 

consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 39/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos de 

Emenda Parlamentar Estadual no valor de R$ 1.850.000,00 à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade, como consta em 

ata. 

 
 

DELIBERAÇÃO nº 40/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos de 

Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 200.000,00 à APAE – Associação de Pais de Amigos dos 

Excepcionais, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade, como consta em ata. 

 
 

 
 
 

 

 

 
DELIBERAÇÃO nº 41/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova o Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de recursos oriundos de 

Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 150.908,00 à Associação Renascer, para custeio das ações 

de saúde realizadas pela Entidade, como consta em ata. 

 

 

 

 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 
 
 

 
São José do Rio Preto, 09 de agosto de 2022.  

 
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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São José do Rio Preto,  09 de agosto  de 2022.  

 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 
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São José do Rio Preto, 09 de agosto de 2022.  

 
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 04/2019, para provimento do cargo de Agente Administrativo 
  
 
Fica designado o dia 15 de agosto de 2022, às 8 horas, para os candidatos abaixo citados  

comparecerem ao Parque Tecnológico – Vanda Karina Simei Bolçone, localizado na Avenida 

Abelardo Menezes 1001 – Distrito do Parque, nesta cidade, para sessão de nomeação, posse, 

escolha e exercício. O não comparecimento à sessão ensejará a desistência do candidato que 

decairá do direito à nomeação. 

Dos ocupantes de cargos ou empregos 

Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos públicos e/ou vínculos 

privados, deverão apresentar o requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, 

na data da posse, atentando-se que, para os vínculos privados e empregos públicos (Celetistas), a 

data de saída deve ser anterior ao dia da posse e para os cargos públicos, a data de saída poderá 

ser até o dia da posse. Posteriormente, aqueles que apresentarem apenas o requerimento e/ou 

protocolo na data da posse, terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação da 

Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial correspondente. 

  
AGENTE ADMINISTRATIVO   

Clas Nome 
1 AMARANTA BIZARI GALVAO 
2 ELIEL FRANK FINGER 
7 RENATO PIRES DE MORAES FILHO 
8 YARA YAMANAKA MARQUES 

10 GABRIELA NAVES GONCALVES 
12 ZURICH IGOR SOUZA NASCIMENTO 
13 JOAO VICTOR ANDRADE GONZAGA DE CASTRO 
15 BRUNA NERI DOS SANTOS 
18 THIAGO DE MARCO MILANI 
19 LEONARDO NICOLETTI D ORNELLAS 
1  STELA MARIS BALDISSERA DA SILVA – candidato com deficiência/lista especial 

21 LUCIO FLAVIO LUCCA 
23 RAFAELA GARCIA RODRIGUES 
24 YASMIN BASTOS GALLO 
28 GUILHERME AUGUSTO TREVISAN 
32 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAFE LOPES DOS SANTOS 
33 GISELE GUZZO GARCIA TONELLI 
34 DEIZE FERNANDA FELETTO DE AZEVEDO 
35 CAROLINA ZANELLI SILVA FAVA 
38 JOAO ANTONIO CARDOSO RICHTER 
2 JOAO VICTOR SANTOS DE QUEIROZ - candidato com deficiência/lista especial 

40 DANIELE ANGELO BUSTAMANTE 
42 FREDERICO VILELA PARDI 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 468
De 09 de agosto de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José 
Do Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março de 2022, que modificou a redação do art. 8º. da Lei 
Federal n.º 173, de 27 de maio de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro 
de 2021, aos servidores da área da saúde e da segurança pública para a aquisição de benefícios atrelados ao tempo 
de serviço; 
2. Considerando que a Lei Municipal n.º 14.182 de 08 de junho de 2022, que alterou as Leis Municipais, n.º 3.780 
de 13 de julho de 2021 e n.º 14.046 de 02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma do §3.º do artigo 8.º, da Lei 
Federal 173, de 27 de maio de 2020, o cômputo do período de 27/05/202 a 31/12/2021, para os institutos a que se 
refere o inciso IX, do art. 8.º da referida Lei Federal n. 173/2020, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 
2022; 
Resolve CONCEDER, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar 
n.º 05/90, artigo 119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e artigo 4º da Lei 
Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de junho de 2020: 
ADRIANA SANCHEZ DE BRITTO, Agente Previdenciário, lotado(a) na Coordenadoria de Gestão de Benefícios, 
referente ao período aquisitivo de 01/01/2016 a 30/12/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 31/12/2020 a 30/12/2025.
LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO DE SOUZA, Agente Previdenciária, lotado(a) na Coordenadoria Administrativa, 
referente ao período aquisitivo de 30/07/2017 a 29/07/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 30/07/2022 a 29/07/2027.  (Proc. Administrativo 1520.01.244/2022.28)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos desde 09/08/2022.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 15 de julho de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, publicada na imprensa oficial e arquivada 
no livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 469
De 09 de agosto de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José 
Do Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO a servidora PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI para substituir o servidor 
Hélio Antunes Rodrigues, para ocupar o cargo em Comissão – COORDENADOR DA GESTÃO DE CUSTEIO E 
INVESTIMENTO, a partir de 08/08/2022, período em que o servidor estará em gozo de licença prêmio e férias, 
retroagindo os efeitos desta a partir de 08 de agosto de 2022. (Proc. Administrativo 1520.01.245/2022.34)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 09 de agosto de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, publicada na imprensa 
oficial e arquivada no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22740/2022
FICA NOTIFICADO(A): M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR Compromissário: Endereço: AV. ALBERTO ANDALÓ - 
DR Nº: 3681 Compl.: Bairro: CENTRO - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015000 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3592330 PFJ: 1597241 CPF/CNPJ/RG: 33045149/0001-46. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS É proibido 
perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e evitáveis. 1º REINCIDÊNCIA;  
LEI VIGENTE Art. 53 LC nº 650/2021 ; PRAZO 0dia(s); NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). 
OBSERVAÇÃO Cessar imediatamente perturbação sossego público (ruído excessivo/som alto). Os ruídos/sons não 
podem extrapolar limites do imóvel. Providenciar alteração para imóvel adequado ou executar isolamento acústico 
eficiente. PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: 1-Projeto isolamento acústico com assinatura do responsável técnico 
e do proprietário da empresa e 2-Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada pelo responsável técnico e 
devidamente recolhida para serviços de projeto. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da 
presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela 
legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI.
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140 MARILIA MOLINA FURLAN 
141 JESSICA BOLPETI SCARIN 
142 BRUNO PUIA SCARPELLI 
144 PEDRO LUIZ FURLANI 
145 JULIO CESAR RISSO 
147 JOSICLER APARECIDA COVRE 
148 CAROLINA CRISTINA FERRARI CORREA 

8  FABIO VINICIUS GARCIA- candidato com deficiência/lista especial 
 

REGRAS PARA A ESCOLHA DA UNIDADE DE TRABALHO 

1- Segue tabela contendo demonstrativo das unidades de trabalho disponíveis para escolha. 

2- Os candidatos farão a escolha, conforme sua ordem de classificação no concurso, 

presencialmente. 

3- Para facilitar e dar agilidade ao processo de escolha da unidade de trabalho, o candidato deve 

previamente analisar os locais disponíveis e levar anotado várias opções de interesse, pois o 

processo será dinâmico e o candidato terá tempo restrito para efetivar sua escolha. 

4- No momento da escolha, o candidato deverá mencionar o código do local desejado, que será 

divulgado para todos presentes em tempo real, a fim de que os candidatos seguintes possam 

ajustar suas escolhas às opções restantes. 

5- O candidato que não estiver presente no momento em que for chamado para a escolha 

decairá do direito de escolher na ordem de sua classificação. 

6- Os candidatos na condição do item 05, farão a escolha em segunda chamada, após a escolha 

de todos os candidatos da lista e poderão escolher as vagas remanescentes, respeitada a 

ordem de classificação inicial. 

7- Por interesse público, a critério da Administração Pública, o candidato poderá ser relotado de 

local e/ou horário de trabalho a qualquer tempo, pois a escolha inicial não gera direito 

adquirido de permanência naquele local, além do período do estágio probatório, uma vez 

que a lotação de servidores é dinâmica e visa atender o interesse público. 
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CÓDIGO 
VAGA SECRETARIA UNIDADE DE TRABALHO 

PARA ESCOLHA ENDEREÇO DIAS/HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DA UNIDADE - CARGA HORÁRIA OBSERVAÇÕES Vagas 

Disponíveis 

1 ADMINISTRAÇÃO ALMOXARIFADO GERAL Rua Odilon Amadeu, 947 - Vila 
Toninho 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

2 ADMINISTRAÇÃO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA Avenida dos Estudantes, s/nº – 
Jardim Novo Aeroporto 

Segunda a domingo em revezamento, das 
07:00h às 17:00h. 

Folgas 
compensatórias sem 
horas-extras. 

1 

3 ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DA FROTA MUNICIPAL 
(GARAGEM MUNICIPAL) 

Rua Artur Nonato, 6117 – Jardim 
Maracanã 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 2 

4 ADMINISTRAÇÃO 

SEESMT - SERVIÇO 
ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA, 
SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO 

Av. Alberto Andaló, 3030 - 
Centro 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

5 AGRICULTURA DIVISÃO DE GESTÃO DA 
MERENDA ESCOLAR 

Av. Gerassina Tavares, 
Condomínio 500 Barracão 3 -
Jardim Yolanda 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

6 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CONSELHO TUTELAR SUL Rua Maximiano Mendes, 54 – 

Bairro Santa Cruz 
Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

7 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CRAS SANTO ANTÔNIO Rua Josefina Reis Assunção, 385- 

Jardim Santo Antônio 
Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

8 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CONSELHO TUTELAR NORTE 

Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 1653 – Parque 
Industrial 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

9 MEIO AMBIENTE VIVEIRO MUNICIPAL Av. Sabino Cardoso Filho, 2850 - 
Vila Elvira 

Segunda a Sexta das 08:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

10 TRÂNSITO SECRETARIA DE TRÂNSITO Avenida Artur Nonato, 1177 - 
Jardim Santa Catarina 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

11 EDUCAÇÃO EM ANTONIO DE PADUA PEROSA 
DEP 

Rua Antoninho da Rocha Marmo, 
s/nº - Vila União 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

12 EDUCAÇÃO EM APARECIDA HOMSI SALLES 
CUNHA PROFª 

Rua José Tebar, s/nº - Jardim 
Antunes 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 
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43 FABIANA BARBOSA GOMES 
44 BRUNO COIN 
48 THIAGO ALMEIDA PAES HUMBERTO 
50 BRUNA DA SILVA LISBOA 
54 ROBERTO CARNEIRO 
55 FABIO AUGUSTO MONSERRAT DA SILVA 
58 DANIELA SILVIA ZANOVELLO CALAMARI 
59 ISABELA CARDOZO TOZARINI 
61 GUSTAVO HENRIQUE COSTA ALVES 
62 ANTONIO MARCOS ARLEI PINTO 
64 GIOVANA LIZ DOMINGOS 
65 GUILHERME PERNE NICOLAU MORAIS 
69 CLAITON ANTONIO DE FREITAS 
70 VALERIA VERISSIMO FRANCO DE SOUSA 
71 ROSA MARIA SIQUEIRA 
72 PAULO HENRIQUE CANHOTO ALVES 
73 FABIO JUNIOR DE FREITAS FACCHINI 
75 MILENA CARVALHO DA CRUZ 
77 SAULO MESQUITA DO SANTOS CERQUEIRA 
79 LUCAS AMORIELLE GARCIA 
81 DENNYS SANTIAGO DOS SANTOS PEDRO 
84 DAVIDSON ALLIS LEITE DOS SANTOS 
87 APARECIDO GIOVANI MARIANO DA SILVA 
88 MARCOS FRANGIE TEDESCHI 
89 HENRIQUE BORGES MIRANDA 
92 HERICK MAZZOCO CARDOSO 
93 FRANCISCO SANTIAGO FRANCO DE SOUSA 
94 RODOLFO SILVERIO DOMINGUES 
95 JOHNATHAN EDUARDO FELISBERTO 
99 GUILHERME HENRIQUE CARDOSO 

103 RAFAEL GUSTAVO DE SOUZA 
105 MAXIMILIANO LEONARDO CANTELI 
107 DEBORA FALEIROS BORSARI 
111 JOSUE DAVI DA COSTA 
114 ANA CAROLINA DE ANDRADE 
116 MARIA CLARA DE MELO OLIVEIRA 
118 ISADORA RAMOS DA SILVA 

6  EMMANUEL CLIMERIO DE SOUZA- candidato com deficiência/lista especial 
122 VANESSA DIAS PELICANO 
123 BRUNA SAMANTHA MONTEIRO JANELI 
125 PAULA KAWANO SILVA 
126 RODOLFO RAINIERI 
127 KARINE DE SOUZA NOVAES SANTIAGO 
129 OLIVIA VECCHIONE SEGURA 
132 GABRIEL FERNANDO SALVINO 
134 DANIEL JOSE DE JESUS 
135 DANIELE RAMIRES ROCHA 
136 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA PRADO 
137 FERNANDO HENRIQUE NAZARIO CERQUEIRA 
139 VITOR DE SOUZA KOKADO 
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13 EDUCAÇÃO EM CARMEN NELITA ANSELMO 
VETTORAZZO PROFª. 

Estrada Municipal Valdomiro 
Lopes da Silva,s/nº - Estância 
Bela Vista 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

14 EDUCAÇÃO EM CELIA HOMSI DE MELO PROFª Rua Francisco Alves de Andrade, 
s/nº Jardim João Paulo II 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

15 EDUCAÇÃO EM CLEOPHAS BELTRAN 
SILVENTE PROF 

Rua João Gabriel, 388 - Jardim 
dos Gomes 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

16 EDUCAÇÃO EM CYRINO VAZ DE LIMA 
Rua Reginaldo Perpétuo 
Raimundo Salgado, 266 - Pq. 
Nova Esperança 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

17 EDUCAÇÃO EM DARCY RIBEIRO Rua Geraldo Barbosa de Oliveira, 
s/nº - Jardim Santo Antônio 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

18 EDUCAÇÃO EM DUNALVA DO AMARAL 
FARATH 

Estrada Municipal José 
Domingues Netto, 150 - Estância 
Navarrete 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

19 EDUCAÇÃO EM ELVIRA DE GUZZI RIBEIRO 
PROFª 

Avenida Antonio Buzzini, 270 - 
Res. São José do Rio Preto I 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

20 EDUCAÇÃO EM EURIDES GARCIA GARCIA Rua Vinicius César Aguiar, 402 - 
Pq. Residencial Solidariedade 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

21 EDUCAÇÃO EM GEORGINA ATRA HAWILLA - 
DONA JOTA 

Rua Luiza Maria de Jesus, 135 - 
Duas Vendas G 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

22 EDUCAÇÃO EM GRACILIANO RAMOS Rua Jackeline Freitas do Prado, 
500 - Pq. Residencial Lealdade 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

23 EDUCAÇÃO EM IÊDA DE SEIXAS SOUZA 
PROFª. 

Rua Francisco Chicuta de Viveres, 
80 - Pq das Amoras II 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

24 EDUCAÇÃO EM IRMÃ DULCE Rua Ida Tagliavani Polachini, s/nº 
- Jardim Santo Antônio 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

25 EDUCAÇÃO EM IRMA MARTHA MARIA Rua Marechal Eurico Gaspar 
Dutra, 605 - Solo Sagrado 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

26 EDUCAÇÃO EM JACY SALLES DA SILVA PROFª. Rua Joaquim Pereira Garcia, 
1080 - Jardim João Paulo II 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 
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27 EDUCAÇÃO EM JOAO JOSÉ FERIS PROF Rua Maria Ceron Volpe, 751 - 
Vila Toninho 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

28 EDUCAÇÃO EM LETICIA DI LORENZO ARROYO 
Rua Marcelo Alessandro 
Cavallini, 486 - Pq Nova 
Esperança 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

29 EDUCAÇÃO EM LUIZ JACOB Rua Gumercindo de Oliveira 
Barros, 919- Jardim São Francisco 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

30 EDUCAÇÃO EM MARIA EMMELINA 
ROQUETTE VERDI 

Rua Antonio Severo dos Santos, 
878 - Jardim Campo Belo 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

31 EDUCAÇÃO EM MICHEL PEDRO SAWAYA 
PROF. 

Rua Darci Friederich Pacheco, 
440 - Cristo Rei 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

32 EDUCAÇÃO EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROFª Rua Américo Agrelli, 331 - Parque 
da Cidadania 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

33 EDUCAÇÃO EM OLGA MALLOUK LOPES DA 
SILVA PROFª. 

Rua Michel Jacob, 515 - Jardim 
Simões 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

34 EDUCAÇÃO EM ORESTES QUÉRCIA DR Rua Jesus Cristo, 441 - Solo 
Sagrado 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

35 EDUCAÇÃO EM OSNI ASSIS PEREIRA Rua Aparecida Rosa dos Santos 
Carrige, 576 - Jardim Egydio Zani 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

36 EDUCAÇÃO EM OSVALDO DE CARVALHO 
Rua Joaquim Osório Duque 
Estrada, 1180 - Jardim Maria 
Lucia 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

37 EDUCAÇÃO EM PAUL PERCY HARRIS Rua João Gagliardo, 145 - Parque 
da Cidadania 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

38 EDUCAÇÃO EM RAIO DE SOL Rua Wilson Camarin, 210 - Costa 
do Sol 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

39 EDUCAÇÃO EM REGINA MALLOUK PROFª. Estrada Pastor Dr. José Perozin, 
s/nº - Estância Bosque Verde 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

40 EDUCAÇÃO EM RITA MENDES MAMBREU 
Avenida Manoel Roberto 
Cassilas, 1325 - Estância Santa 
Catarina 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 
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41 EDUCAÇÃO EM RUY NAZARETH DR. 
Rua Almelinda Aparecida de 
Paula Amaral, 149 - Parque 
Jaguaré 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

42 EDUCAÇÃO EM SILVIA COVAS Rua Alberto Bechara Hage, 363 - 
Jardim Simões 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

43 EDUCAÇÃO EM SYLVIA PURITA Rua Joaquim Antonio Figueiredo, 
50 - Solo Sagrado 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

44 EDUCAÇÃO EM TACLA SAID BENETTI 
Rua Dr. Walder Antônio 
Esbrogeo, 511 - Jardim Santo 
Antônio 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

45 EDUCAÇÃO EM WALFREDO DE ANDRADE 
FOGAÇA PROF 

Rua Adanilo Graciano Pimentel, 
46 - Jardim Itapema 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

46 EDUCAÇÃO EM WILSON ROMANO CALIL DR. Avenida Alberto Olivieri, 2695 - 
Jardim Anielli 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

47 SAÚDE CENTRO ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO (CAE) 

Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, 2000 - Parque Setorial 

Segunda a Sábado com realocação de horas 
das 07:00h às 17:00h. (a ser definido com o 
gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

48 SAÚDE 
CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS 
III SUL - CAPS AD III SUL 

Rua Voluntários da Pátria, 5 - 
Distrito Engº. Schmitt Segunda a Sexta das 09:00h às 18:00h. - 1 

49 SAÚDE 
CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS 
III SUL - CAPS AD NORTE 

Rua Joaquim Rosa dos Santos, 
851 - Vila Clementina 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 2 

50 SAÚDE 
CENTRO DE ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO NA SAUDE DA 
MULHER 

Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, 1960 - Jardim Conceição  

Segunda a Sábado com realocação de horas 
das 07:00h às 17:00h. (a ser definido com o 
gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

51 SAÚDE CENTRO ESPECIALIZADO DE 
ODONTOLOGIA CENTRO 

Rua São Paulo, 2350 (do lado da 
entrada do CER), esq. com Av. 
Philadelpho M. Gouveia Netto 
(1º andar) - Maceno 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 2 

52 SAÚDE CENTRO MEDICO DE 
ESPECIALIDADES (CME) 

Avenida José Munia, 4775 - Plaza 
Avenida Shopping | 1º Andar 

07:00h às 16:00h. De Segunda a Sábado com 
realocação de horas. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

 
  

 
AVENIDA: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - 3º ANDAR - FONE: (17) 3203-1153 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

CNPJ: 46.588.950/0001-80 - e-mail: coordenadoriadepessoal@riopreto.sp.gov.br 
 

 
 

CÓDIGO 
VAGA SECRETARIA UNIDADE DE TRABALHO 

PARA ESCOLHA ENDEREÇO DIAS/HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DA UNIDADE - CARGA HORÁRIA OBSERVAÇÕES Vagas 

Disponíveis 

53 SAÚDE CENTRO MEDICO DE 
ESPECIALIDADES (CME) 

Avenida José Munia, 4775 - Plaza 
Avenida Shopping | 1º Andar 

08:00h às 17:00h. De Segunda a Sábado com 
realocação de horas. 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

54 SAÚDE CENTRO MEDICO DE 
ESPECIALIDADES (CME) 

Avenida José Munia, 4775 - Plaza 
Avenida Shopping | 1º Andar 

09:00h às 18:00h. De Segunda a Sábado com 
realocação de horas. 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

55 SAÚDE CENTRO MEDICO DE 
ESPECIALIDADES (CME) 

Avenida José Munia, 4775 - Plaza 
Avenida Shopping | 1º Andar 

10:00h às 19:00h. De Segunda a Sábado com 
realocação de horas. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

56 SAÚDE CSE ESTORIL Rua Caetano Elzo Rogério, 1800 - 
Jardim Ouro Verde 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

57 SAÚDE DIRETORIA DO BEM ESTAR 
ANIMAL 

Avenida Projetada 02, 1.721 - 
Residencial Setsul  

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

58 SAÚDE LABORATORIO MUNICIPAL DE 
PATOLOGIA CLINICA 

Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, 2030 - Parque Setorial 

06:30h às 15:30h. De Segunda a Sábado com 
realocação de horas. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

59 SAÚDE LABORATORIO MUNICIPAL DE 
PATOLOGIA CLINICA 

Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, 2030 - Parque Setorial 

08:00h às 17:00h. De Segunda a Sábado com 
realocação de horas. 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

60 SAÚDE SAMU Rua Chede Scaff com a rua Pedro 
Góes - Vila Itália 

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 2 

61 SAÚDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE  - COORD. EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

Av. Romeu Strazzi, 199 - Vila 
Sinibaldi 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

62 SAÚDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE  - VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Av. Romeu Strazzi, 199 - Vila 
Sinibaldi 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

63 SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA 

Av. Romeu Strazzi, 199 - Vila 
Sinibaldi 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1 

64 SAÚDE SERVICO DE ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, 2000 - Parque Setorial 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

65 SAÚDE UBS ANCHIETA Avenida Maria da Silva Doria, 555 
- Jardim Santa Rosa I 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 6 

66 SAÚDE UBS CAIC/CRISTO REI Avenida de Maio, 1160 - 
Guiomar Assad Calil / CAIC 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 4 
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67 SAÚDE UBS CENTRAL Avenida Philadelpho Gouveia 
Netto, 3165 - Vila Maceno 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

68 SAÚDE UBS CIDADANIA Rua João Gagliardo, 105 - Parque 
da Cidadania  

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

69 SAÚDE UBS CIDADE JARDIM Avenida Loft João Bassitt, 1900 - 
Cidade Jardim 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 5 

70 SAÚDE UBS ELDORADO Avenida Nova Granada, 3320 - 
Eldorado  

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

71 SAÚDE UBS ENGENHEIRO SCHMITT 
Rua Otávio Zanetone, 158 - 
Jardim Schmitt - Distrito de 
Engenheiro Schmitt  

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

72 SAÚDE UBS JAGUARE Rua José Leite Arabone, 400 - 
Jardim João Paulo II 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

73 SAÚDE UBS LEALDADE E AMIZADE Rua Projetada 15 , 500  Lealdade Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

74 SAÚDE UBS LUZ DA ESPERANCA 
Rua José Toshi, 1449 - 
Loteamento Residencial Luz da 
Esperança   

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

75 SAÚDE UBS MARIA LUCIA Rua Almirante Tamandaré, 1150 
- Jardim Maria Lúcia 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

76 SAÚDE UBS NOVA ESPERANCA 

Avenida Osmani Soares Publio 
esq. com Durvalino Venâncio de 
Godoy, s/n - Parque Residencial 
Nova Esperança  

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

77 SAÚDE UBS PARQUE INDUSTRIAL Rua Expedicionários, 1541 - 
Parque Industrial 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 4 

78 SAÚDE UBS RIO PRETO I / UBS 
SOLIDARIEDADE 

Rua Adrielle Caroline Amaral, n° 
350, Parque Residencial 
Solidariedade 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

79 SAÚDE UBS SANTO ANTONIO Rua Ida Tagliavini Polachini, 580 - 
Santo Antônio 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 4 
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CÓDIGO 
VAGA SECRETARIA UNIDADE DE TRABALHO 

PARA ESCOLHA ENDEREÇO DIAS/HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DA UNIDADE - CARGA HORÁRIA OBSERVAÇÕES Vagas 

Disponíveis 

80 SAÚDE UBS SÃO DEOCLECIANO 
Avenida João José Lucânia 
Fernandes esq. com Jorge Abdala 
- São Deocleciano 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

81 SAÚDE UBS SÃO FRANCISCO Rua José Secco, 750 - São 
Francisco 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

82 SAÚDE UBS SOLO SAGRADO Rua Beatriz da Conceição, 406 - 
Solo Sagrado 

Segunda a Sexta das 11:00h às 20:00h, com 
folga semanal. 

Adicional de 
Insalubridade. 4 

83 SAÚDE UBS TALHADO Rua Ezequiel Pinto, 142 - Distrito 
de Talhado  

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

84 SAÚDE UBS VETORAZZO 
Avenida Ernesto Fortunato 
Vetorazzo, 711 - Jardim 
Vetorazzo 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

85 SAÚDE UBS VILA ELVIRA Avenida Major Leo Lerro, 558 - 
Vila Elvira   

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

86 SAÚDE UBS VILA TONINHO Rua Maria Onofre Lopes dos 
Santos, 610 - Vila Toninho 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

87 SAÚDE UPA JAGUARE Avenida Danillo Galeazzi, 2450 - 
Jaguaré  

Segunda a domingo das 06:30h às 12:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. e complementação 
de carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

88 SAÚDE UPA JAGUARE Avenida Danillo Galeazzi, 2450 - 
Jaguaré  

Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

89 SAÚDE UPA JAGUARE Avenida Danillo Galeazzi, 2450 - 
Jaguaré  

Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

90 SAÚDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 130 - 
Jardim Antunes 

Segunda a domingo das 06:30h às 12:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

91 SAÚDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 130 - 
Jardim Antunes 

Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 2 
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CÓDIGO 
VAGA SECRETARIA UNIDADE DE TRABALHO 

PARA ESCOLHA ENDEREÇO DIAS/HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DA UNIDADE - CARGA HORÁRIA OBSERVAÇÕES Vagas 

Disponíveis 

92 SAÚDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 130 - 
Jardim Antunes 

Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

93 SAÚDE UPA SANTO ANTONIO Rua Ida Tagliavini Polachini, 580 - 
Jardim Santo Antônio 

Segunda a domingo das 13:00h às 19:00h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 4 

94 SAÚDE UPA TANGARA Avenida Getúlio Vargas, 381 - 
Jardim Tangará 

Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

95 SAÚDE UPA TANGARA Avenida Getúlio Vargas, 381 - 
Jardim Tangará 

Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

96 SAÚDE UPA VILA TONINHO Rua Maria Onofre Lopes dos 
Santos, 610 - Vila Toninho 

Segunda a domingo das 06:30h às 12:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

97 SAÚDE UPA VILA TONINHO Rua Maria Onofre Lopes dos 
Santos, 610 - Vila Toninho 

Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 
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REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

1- Nos dias seguintes à data de escolha e posse, os Agentes Administrativos deverão comparecer à 
Reunião de Integração e Capacitações previstas, conforme quadros: 
 

TODOS OS AGENTES ADMINISTRATIVOS 
Local de comparecimento: Parque Tecnológico – Vanda Karina Simei Bolçone 
Endereço: Avenida Abelardo Menezes 1001 – Distrito do Parque 
Data Horário Atividade Observações 
16 agosto 2022 Das 8 às 17, com intervalo 

das 12h às 13h 
-Reunião de Integração 
Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas 
-Apresentação RPP e 
PREVCOM 
-Apresentação EGP 

- TODOS os Agentes 
Administrativos 

17 agosto 2022 Das 8 às 17, com intervalo 
das 12h às 13h 

-Capacitação EGP – Escola 
de Gestão Pública 

- TODOS os Agentes 
Administrativos 

 

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 
Local de comparecimento: Parque Tecnológico – Vanda Karina Simei Bolçone 
Endereço: Avenida Abelardo Menezes 1001 – Distrito do Parque 
Data Horário Atividade Observações 
18 agosto 2022 Das 8 às 17, com intervalo 

das 12h às 13h 
-Capacitação da Secretaria de 
Saúde 

-Agentes Administrativos 
da Secretaria de Saúde 

19 agosto 2022 Das 8 às 12 e às 13h 
comparecer na unidade de 
trabalho/horário, 
estabelecidos na escolha 

-Capacitação da Secretaria de 
Saúde 

-Agentes Administrativos 
da Secretaria de Saúde 

 

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  
Data Horário Atividade Local 
18 de agosto 2022 Das 7h30 às 11h30 e 

das 13h às 17h 
- Capacitação da 
Secretaria de Educação  

Complexo Swift – Av. 
Duque de Caxias, 3900, 
Parque da Represa 

19 de agosto 2022 Das 7h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h 

- Capacitação da 
Secretaria de Educação  

Secretaria da Educação – 
Rua General Glicério, 3947, 
Vila Imperial 

22 agosto 2022 Comparecer no horário 
estabelecido na escolha 

- Início do trabalho Escola de escolha 

 
 

AGENTES ADMINISTRATIVOS DAS DEMAIS SECRETARIAS 
Local de Comparecimento: Unidades de Trabalho 
Data Horário Atividade Observações 
18 agosto 2022 Comparecer no horário e 

local estabelecidos na 
escolha 

- Início do trabalho - Agentes Administrativos das 
Secretarias de Administração, 
Assistência Social, Agricultura, 
Meio Ambiente e Trânsito 

São José do Rio Preto, 09 de agosto de 2022. 
 

ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO DE PEB I e PEB II
Processos Seletivos nº 01/2021 e 02/2021 
Fica designado o dia 16 de agosto de 2022, no horário abaixo 
determinado, para os candidatos adiante relacionados a comparecerem à 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua General Glicério, nº 
3947, Vila Imperial, nesta cidade, para sessão de assinatura de contrato 
por prazo determinado. O não comparecimento no horário estabelecido 
implicará na escolha de vagas remanescentes. O não comparecimento à 
sessão no dia estabelecido ensejará a desistência do candidato.
No caso de isolamento domiciliar referente a COVID, vigente na data de 
assinatura do contrato, deverá enviar e-mail: coordenadoriadepessoal@
riopreto.sp.gov.br  com cópia do atestado anexado, até o dia da assinatura 
do contrato, para análise e adoção de medidas necessárias. 
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos 
públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o requerimento e/
ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na data da assinatura 
do contrato, atentando-se que, para os vínculos privados e empregos 
públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da assinatura 
do contrato e para os cargos públicos, a data de saída poderá ser até o 
dia da assinatura do contrato. Posteriormente, aqueles que apresentarem 
apenas o requerimento e/ou protocolo na data da assinatura do contrato, 
terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação 
da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial 
correspondente.
Ag. Op. PEB I – Horário 8:30

Nome Class.

LUANA SAMPAIO DE OLIVEIRA BARBOSA 670

TATIANE SOARES CAMBRA 679

DANIELE NICOLAU DE ALVARENGA DOS SANTOS 680

NATHALIA CALDAS FERNANDES 686

PAULA CRISTINA PIRES BORGES 689
T.N.S. PEB II – Educação Física– Horário 9:00

Nome Class.

GLAUCIA MONTEIRO DA SILVA 18
São José do Rio Preto, 10 de agosto de 2022
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

Secretaria de Educação
Portaria SME Nº 245/2022
A Secretária de Educação do município de São José do Rio Preto, no uso de 
suas atribuições legais, designa a Comissão Organizadora do Desfile Cívico 
de 07 de setembro de 2022.
Art. 1º A comissão será composta pelos seguintes membros:
Andre Luis Squiaveto Cabral de Melo 
Antonio Jose Pereira da Silva 
Cristiane Isilda Molina Bazerla
Edemilson Aparecido Favaron
Eliana Aparecida Najem Racaneli
Emily Maria da Cruz
Flavia Cristina Henrique Gonçalves 
Josylene Nozima Caetano 
Luciana Angelone
Patrícia Cazarim Pinheiro
Patrícia Simoni de Salus Carvalho
Priscila Maria Marine Cerazi
Ricardo Martins
Sebastião Leandro Pereira 
Valéria Prado Audi
Art. 2º As inscrições das Unidades Escolares e Organizações da Sociedade 
Civil interessadas em participar do desfile de 7 de setembro devem ser feitas 
através do WhatsApp 1732114000 até o dia 19/08/2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na da de sua publicação.
 São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretaria de Educação
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CÓDIGO 
VAGA SECRETARIA UNIDADE DE TRABALHO 

PARA ESCOLHA ENDEREÇO DIAS/HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DA UNIDADE - CARGA HORÁRIA OBSERVAÇÕES Vagas 

Disponíveis 

92 SAÚDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 130 - 
Jardim Antunes 

Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

93 SAÚDE UPA SANTO ANTONIO Rua Ida Tagliavini Polachini, 580 - 
Jardim Santo Antônio 

Segunda a domingo das 13:00h às 19:00h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 4 

94 SAÚDE UPA TANGARA Avenida Getúlio Vargas, 381 - 
Jardim Tangará 

Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 3 

95 SAÚDE UPA TANGARA Avenida Getúlio Vargas, 381 - 
Jardim Tangará 

Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 2 

96 SAÚDE UPA VILA TONINHO Rua Maria Onofre Lopes dos 
Santos, 610 - Vila Toninho 

Segunda a domingo das 06:30h às 12:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

97 SAÚDE UPA VILA TONINHO Rua Maria Onofre Lopes dos 
Santos, 610 - Vila Toninho 

Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de 
carga horária na semana. 

Adicional de 
Insalubridade. 1 

 

 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52028/2022
FICA AUTUADO(A): M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR; Endereço: AV. 
ALBERTO ANDALÓ - DR Nº: 3681 Compl.: Bairro: CENTRO - BAIRRO 
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015000; Inscrição Municipal 
/ Cadastro: 3592330; PFJ: 1597241; CPF/CNPJ/RG: 33045149/0001-46; 
RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima 
qualificado deixou de atender a Notificação nº 21491 de 22/11/2021 referente 
o(a) É proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou 
sons excessivos e evitáveis., infringindo o(a) Art. 53 LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO: ART. 142 
DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO: 20 UFM 1º REINCIDÊNCIA 
(UFM x 2) MULTA R$ 2.771,60 (dois mil, setecentos e setenta e um reais 
e sessenta centavos); OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: FLAGRANTE EM 
06/08/2022, DENTRE OUTROS. O pagamento da multa imposta não isenta 
o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de aplicação de 
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multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas 
e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o 
autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, no 
prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do 
débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida 
ativa, com posterior execução fiscal. Publica-se o referido  Auto, assinado 
pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

     ão José do Rio Preto, 28 de julho de 2022.

C O N V I T E

                                      A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
CONVIDA para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão de pos-
síveis propostas de adequações às normas vigentes sobre Conselho Munici-
pal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA., que poderão trazer mudan-
ças significativas nas políticas públicas de meio ambiente.
 
Data: 18 de agosto de 2022 – (quinta-feira)
Horário: 19 horas
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Preto
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro

COMUNICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO E 
ABANDONO DE EMPREGO

Por meio da presente, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE MIRASSOL, inscrita no CNPJ 48.314.132/0001-14, sediada 
na cidade de Mirassol na Av. José Emigdio de Faria, 188, Bairro Moreira, 
COMUNICA e CONVOCA a Sra. JOYCE KARLA FERREIRA CAIS, portado-
ra da CTPS 03601124, série 01816 SP e do RG nº 48.856.329-X, ausente 
do trabalho há mais de 30 (trinta) dias, para IMEDIATAMENTE retornar 
ao trabalho, ou apresentar motivos justificáveis para suas ausências, sob 
de ser rescindido seu contrato de trabalho, por abandono de emprego, na 
forma do que dispõe o art. 482, letra I, da CLT. E por se encontrar em local 
incerto e não sabido, publicamos a presente. Mirassol, 05 de agosto de 
2.022. APAE DE MIRASSOL -  DULCE T.O.AMENDOLA - PRESIDENTE

Editais

Tomada de Preços nº 003/2022

Objeto: Contratação de empresa para construção do Espaço Saúde, no 
Residencial Menezes 04, na Avenida Projetada 02 LD, no município de Bady 
Bassitt - SP.
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt convoca todas as empresas habilitadas 
no processo em epígrafe para a abertura dos envelopes “PROPOSTAS”. 
A sessão será realizada na sede da Biblioteca Municipal, à Rua Camilo de 
Moraes, 58, em 12 de agosto de 2022 às 11h00. Bady Bassitt, 10 de agosto 
de 2022. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico 
nº 117/2022; Processo licitatório nº 190/2022.TIPO: MAIOR DESCONTO, DEVENDO 
A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO DESCONTO EM CADA ITEM.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TRATOR EM HORÁRIO COMERCIAL, PARA TODA A 
FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 08/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 10/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 118/2022; Processo licitatório nº 191/2022.TIPO: MAIOR DESCONTO, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO DESCONTO EM 
CADA ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão REGISTRO DE PREÇOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS LEVES EM HORÁRIO 
COMERCIAL, PARA TODA A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 12/09/2022 às 09:00hrs 
no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br 
DATA: 10/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 119/2022; Processo licitatório nº 192/2022.TIPO: MAIOR DESCONTO, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO DESCONTO EM 
CADA ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão REGISTRO DE PREÇOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS PESADOS EM HORÁRIO 
COMERCIAL, PARA TODA A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/09/2022 às 09:00hrs 
no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 10/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE ALTERAÇÃO DA 
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGAO PRESENCIAL  
21/2022, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITO-
RIO E PAPELARIA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, MARCADO ORIGINALMENTE PARA O 
DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, REDESIGNA PARA O DIA 26 DE AGOSTO 
DE 2022 O RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. CONFORME 
DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDERE-
ÇO ELETRONICO, WWW.MIRASSOLANDIA.SP.GOV.BR - 

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - 
PREFEITA MUNICIPAL. 

MIRASSOLANDIA 10 DE AGOSTO DE 2022.
Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 52/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: C & R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ sob nº 13.712.200/0001-19
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de show 
artístico musical com a dupla “CLAYTON & ROMÁRIO”, para apresen-
tação no dia 11 de agosto de 2022.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será compreendi-
do até 30/08/2022, para efeito de quitação total.
VALOR TOTAL de R$100.000,00 (cem mil reais).

Monte Aprazível, 27 de julho de 2022.

 
 
 

  

 

    

   

  

 
 

 

 

AVISO DE ABERTURA 

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON RAYSARO” DE ICÉM, COMUNICA a 
abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHAMADA PÚBLICA sob o nº. 002/2022-ICEM, objeto 
do processo nº SAP-PRC-2022/34118, que trata da despesa com a compra de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse 
Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério da Administração), para uso no preparo das 
refeições aos sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional para o período de setembro 
a 31 de dezembro de 2022. Os documentos de habilitação e as propostas de venda 
apresentadas serão recebidos, na data 12/08/2022 a 25/08/2022, e até as 09:00 h do 
dia 26/08/2022, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que 
verificará sua conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. As informações 
que se fizerem necessárias serão fornecidas através do telefone (0xx17) 3282-8400 ramal 202, 
no Centro de Detenção Provisória, sito à Rodovia Transbrasiliana BR 153, KM 13, Zona Rural, 
Icém/SP, CEP 15.460-000 ou pelo endereço eletrônico: adm@cdpicem.sap.sp.gov.br. O edital 
na integra será disponibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: 
www.itesp.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br/ppais, www.sap.sp.gov.br e 
www.enegociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria do 
CENTRO ADMINISTRATIVO desta Unidade Prisional. 

   

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1020230-40.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) CAMILA PAULA DIOGO, brasileira, portadora do RG 44.815.782-2, inscrita no CPF 369.190.888-86, com 
endereço à Rua Jose Picerni, 431, apto 31, Jardim Panorama, CEP 15091-200, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, alegando em 
síntese: A Requerida, em 22/02/2016, matriculou-se no curso de “Especialização em Sistemas de Gestão Integrados da 
Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social”, mantido pelo SENAC, que se 
comprometeu a ministrar-lhe o ensino de acordo com as normas em vigor. Em contrapartida ao curso, assumiu a Requerida a 
responsabilidade para com o pagamento de R$ 7.897,97 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) 
a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento previsto para todo dia 20 (vinte). Todavia, 
a despeito de estar frequentando o curso, conforme atestam o Histórico Escolar e os Relatórios de Frequência (docs. anexos), 
assistindo às aulas e realizando as avaliações, verifica-se que a Requerida deixou de cumprir com sua obrigação contratual, 
não efetuando o pagamento das parcelas descritas na planilha anexa. Isto posto, indubitável é a obrigação da Requerida em 
realizar o pagamento das mensalidades, que atualizadas até 02/04/2018 atingem o montante de R$ 5.297,39 (cinco mil, 
duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos). Atribui à causa o valor de R$ 5.297,39 (cinco mil, duzentos e noventa e 
sete reais e trinta e nove centavos). Encontrando-se o (a) réu (ré) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o (a) réu (ré) será considerado (a) revel 
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 
Civil, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 09 de agosto de 2022. K-11e12/08

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial 
do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, 
SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. LEANDRO CHARLES DOMINGUES e MARINA BUISSA CAR-
VALHO DE MEI, sendo ELE filho de EDMUR JOSÉ DOMINGUES e de 
FLORINDA APARECIDA DE CARVALHO e ELA filha de SERGIO LUÍS DE 
MEI e de VALÉRIA BUISSA CARVALHO DE MEI;
2. ULISSES TIAGO XAVIER e DANIELE CRISTINA MATIAS, sen-
do ELE filho de APARECIDO FRANCISCO XAVIER e de FRANCISMEIRE 
DE FÁTIMA SOUZA e ELA filha de SILAS MATIAS FILHO e de ROSÂNGE-
LA PEREIRA SIMÕES MATIAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 10/08/2022

Proclamas

DICA
DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais está aí. E se você 
ainda está sem ideia do que 
comprar para presenteá-lo, 
ou de leva-lo para algum res-
taurante para comemorarem 
juntos, o Jornal DHoje dá al-
gumas dicas interessantes.  

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

LANDSCAPES
A LandScapes traz uma 
promoção muito bacana, 
que é o kit camiseta básica 
+ short, que custa R$ 159 
e o sapatênis por R$ 249. 
Outra dica da LandScapes, 
é a uma camisa social, por 
R$ 219 e o jeans por R$ 229. 
Além disso, a loja traz uma 
grande variedade de polo, 
bermudas e acessórios, 
para todos os estilos de 

CANTINELLA
Outra dica para almoço ou jantar, é o charmoso restau-
rante italiano Cantinella, que traz o Menú Executivo por 
R$ 68,80 servindo entrada, prato principal e sobremesa. 
Apenas de terça à sexta no almoço e de terça à quinta no 
jantar. O restaurante abre das 11h30 às 14h30, de terça 
a sábado, e no jantar das 19 às 23h30. Além dos pratos, 
a casa tem uma ótima carta de vinhos. O Cantinella abre 
no domingo, apenas para almoço. Para reserva, ou mais 
informações: @cantinellariopreto ou (17) 3231.8436.

RESERVA
Outra dica bacana é a loja Reserva. Uma marca carioca de 
roupas e acessórios masculinos que caiu no paladar dos 
homens rio-pretenses, é a Reserva. Com estilo único que 
une informação fashion e modernidade, mistura nature-
za e tecnologia, agradando os pais de todas as idades. A 
mochila office custa R$ 799, já a case notebook está R$ 
329,90 e a case iPad está por R$ 299,90. Outra dica legal, 
é a nécessaire, que está valendo R$ 499. Um perfume, 
também cai super bem para presentear o paizão. Este 
perfume Neon está por R$ 349. Já o tênis Hero, sai por R$ 
749. Estas dicas são para o pai que está pronto pra qual-
quer ocasião, clássico e ao mesmo tempo bem estiloso. 
Um pai antenado as tendências do mundo da moda e a 
tecnologia. Para mais informações: @reservaiguatemirp 
ou (17) 99632-255.

CONEBEL
O Dia dos Pais é uma data 
muito especial, onde toda 
família se reúne para co-
memorar da melhor ma-
neira possível. E nestas 
reuniões familiares, sem-
pre tem o brinde especial. 
A cerveja, uma das bebidas 
mais consumidas, normal-
mente é a atração desses 
encontros especiais. E a 
Confraria Conebel, traz 
um espaço repleto de op-
ções para presentear seu 
pai na comemoração do 

PIPPER
Tanto no almoço, como 
um jantar, o churrasco 
cai muito bem para co-
memorar o Dia dos Pais. 
Uma dica muito boa é o 
rodízio da Pipper Steak 
House. No rodízio, está 
incluso pratos frios de 
entrada, saladas, japo-
nese food, um buffet de 
comidas quentes, além 
do prato principal, que é 
o churrasco. Com cortes 

SPAZIO
Um presente que irá agradar, com certeza, seu pai, nesta data 
especial que é o Dia dos Pais, é um dia relaxante de cuidados 
na barba e nos cabelos. A Spazio di Vito está com uma promo-
ção incrível para você presentar seu paizão. Você e seu velho 
indo cortar o cabelo e fazer a barba, você paga apenas 50%. 
Sendo 2 por 1, o mês todo de agosto. Ou também tem o pacote 
Clube do Vito, que é corte e barba ilimitados durante 30 dias 
por R$ 179,90. A Spazio di Vito traz um ambiente acolhedor, 
com profissionais de ponta, com um espaço externo agradá-
vel, um bar para bebericar, mesa de sinuca e uma ótima lo-
calização. A Spazio di Vito abre segunda das 13 às 19h, das 9 
às 20h de terça a sexta-feira e de sábado, das 9 às 17h. Para 
mais informações: @spaziodivito ou (17) 99731.9507.

CABARÉ
Mais uma dica para o Dia dos Pais: que tal presentear 
seu pai com uma Cachaça do Engenho Dom Tápparo?! 
Hoje contamos com três opções de cachaças que fo-
ram eleitas as melhores cachaças do mundo! Produzi-
das em Mirassol, no Engenho Dom Tápparo, a Cachaça 
Cabaré extra Premium 15 anos, a Extra Premium Dom 

pais. Vale lembrar que os produtos da loja são de pro-
dução própria e de ótima qualidade. A loja abre das 9 
às 19h de segunda a sexta, e aos sábado das 9 às 18h. 
Para mais informações, @landscapesriopreto ou (17) 
98108.1366.

Dia dos Pais. Vinhos, destilados, assessórios para bar, 
canecas, copos e taças, camisetas e chinelos persona-
lizados, souvenires, tudo para churrasco, além de mui-
tas outras opções. Uma dica super legal é este kit bal-
de com cervejas Spaten, que custa R$ 205,53. A Spaten 
é uma das primeiras puro malte do mundo e uma das 
cervejarias oficiais da Oktoberfest de Munique, na Ale-
manha. Uma cerveja puro malte com um sabor marcan-
te e amargor presente. Para mais informações: www.
confrariaconebel.com.br ou (17) 3227.8000.

Tápparo 10 anos e a 
Cachaça Duas Ma-
deiras, são ótimas 
opções de presentes. 
Este produto pode 
ser encontrado em 
nossas lojas físicas 
em Mirassol, Rio Pre-
to, região. O Engenho 
traz inúmeras opções 
de bebidas, além das 
cachaças, tem lico-
res, coquetéis alcoó-
licos, gin entre outros 
produtos. Para mais 
informações: www.
domtapparo.com.br 
ou (17) 3253.4449.

selecionados a dedo, a Pipper Steak House serve um de-
licioso churrasco com as principais carnes e cortes espe-
ciais e importados, como ancho, carré de cordeiro, costela 
prime, chorizo, filé mignon com queijo, entre outros. O Pi-
pper abre de terça a sábado, das 11h às 14h30 no almoço e 
no jantar das 19 às 22h30. Os valores do rodízio variam de 
R$ 112,90 a R$ 139,90, com reservas há valores especiais. 
Já aos domingo apenas no almoço. Para reserva, ou mais 
informações: @pippersteakhouse ou (17) 3225.5622.

ESPECIAL DIA DOS PAIS


