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UNIVERSIDADES 

Em 6º lugar 
no Brasil, 
Unesp fica 
entre mil 
melhores 
no mundo
ELEIÇÕES 2022

EM RIO PRETO

226 taxistas 
começam 
a receber 
auxílio

Nesta terça-feira, 16, come-
çaram a ser pagas as duas 
primeiras parcelas do Auxí-
lio Taxista, benefício emer-
gencial para compensar o 
aumento dos combustíveis 
neste ano.  Pág.A4

NO DISTRITO

Campo 2 recebe iluminação após 20 anos

O prefeito Edinho Araújo, ao lado do secretário de Esportes Fábio Marcondes e do vereador Cabo Júlio Donize-
te, participaram nesta terça-feira, 16, da entrega das obras de iluminação do Campo 2 do Distrito Industrial. Os 
serviços feitos contemplaram a recolocação da iluminação no campo, com o objetivo de sediar competições no 
período noturno, reparando um problema que já durava mais de 20 anos. 

VIOLÊNCIA

Quatro adolescentes, sendo 
dois de 14 e dois com 15 
anos, foram detidos por 
policiais militares de Rio 
Preto, no final da manhã 
desta segunda-feira, 15. 
Eles são suspeitos de inte-
grarem um grupo de What-
sApp onde ameaçavam fa-
zer um massacre na Escola 
Estadual Professor José 
Felício Miziara e postavam 
mensagens de apologia ao 
nazismo. Pág. A4

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto.

Polícia faz BO 
de ameaça 
de massacre 
em escola 

Divulgação

As dez regiões da cidade vão ter o acesso aos livros facilitado com o novo programa 

O programa ‘Acesso à Cul-
tura na Proteção Social’, 
que democratiza o acesso 
à leitura, foi lançado na 
manhã desta terça-feira, 

Biblioteca móvel democratiza leitura 
16, em evento realizado no 
Centro de Convivência do 
Idoso (CCI), da Prefeitura 
de Rio Preto. 
   A partir deste programa, 

a Biblioteca Móvel passa 
a visitar as dez regiões de 
Rio Preto, em pontos onde 
há infraestrutura da Semas.
Pág. A5 

O vereador Bruno Moura falou 
pela primeira vez sobre o pedi-
do do seu partido, o PSDB, de 
expulsá-lo e tomar seu manda-
to. Pág. A3

O Ranking Xangai 2022 traz as mil melhores Universidades do mundo. Entre elas, a 
Unesp que, no Brasil, aparece em 6º lugar. Pág. A5

A Procuradoria Regional 
Eleitoral de São Paulo im-
pugnou o registro de candi-
datura do deputado federal 
Geninho Zuliani (União 
Brasil) ao cargo de vice-
-governador na chapa de 
Rodrigo Garcia (PSDB).
Em nota enviada ao DHoje, 
o deputado disse que irá 
recorrer da decisão.
Pág. A2

Geninho tem 
candidatura 
impugnada 
pela Justiça

Primeiro dia 
de campanha 
tem pouca 
sola de sapato

PL que veta 
banheiro 
unissex é 
aprovado 

SESSÃO 

No primeiro dia oficial da 
campanha eleitoral os can-
didatos de Rio Preto pouco 
gastaram a sola de sapato 
em busca de votos. O dia foi 
dedicado às mudanças de 
imagens e vídeos nas redes 
sociais agora com o nome 
e o número com que cada 
candidato vai aparecer nas 
urnas no dia 2 de outubro. 
Pág. A2

Por 9 votos favoráveis e 4 
contrários, os vereadores 
de Rio Preto aprovaram a 
legalidade do projeto de lei 
que proíbe a instalação e a 
adequação de banheiros e 
vestiários, públicos ou pri-
vados, para uso comum por 
parte de todos os gêneros, 
os chamados “banheiros 
unissex”. A proposta é de 
autoria de Anderson Branco 
(PL), Pág. A3

Divulgação

Câmara Municipal

“MEU PARTIDO 
É O POVO”
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Os bens da Coronel
Depois de ter obtido o segundo lugar na disputa a Prefeitura 

de Rio Preto nas eleições municipais de 2018, a Coronel Helena 
dos Santos Reis entra de cabeça em novo processo eleitoral: ela 
tenta agora uma cadeira na Assembleia Legislativa, novamen-
te pelo Republicanos. Helena declarou ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) R$ 1.255.193,72 em bens declarados. Entre eles 
uma casa no valor de mais de R$ 388 mil, um apartamento 
no valor R$ 377 mil, um terreno avaliado em mais de R$ 107 
mil, além de um veículo ao valor de R$ 102,9 mil.

Caminhada do Garcia
O início da campanha de reeleição de Rodrigo Garcia 

(PSDB) para o Governo de São Paulo foi marcado por uma 
caminhada realizada no centro histórico da capital no início da 
tarde desta terça-feira, 16. Rodrigo participou do ato ao lado 
de centenas de apoiadores, juntamente com Geninho Zuliani, 
candidato a vice, Edson Aparecido, que concorre ao Senado, e 
de candidatos a deputado federal, estadual e de apoiadores da 
coligação São Paulo Pra Frente. “Essa caminhada ao lado dos 
nossos candidatos vai nos ajudar a levar essa mensagem de um 
futuro melhor para São Paulo, que é um estado que entrega 
política pública, que tem muito orgulho de tudo o que foi feito 
até aqui, mas que ainda tem muitas desigualdades sociais para 
serem enfrentadas. Estamos aqui para ajudar quem precisa e 
para dar oportunidade a quem procura”, disse Rodrigo Garcia, 
que teve ao seu lado a primeira-dama Luciana Garcia.

Adelino da Silva Filho, natural de Ne-
ves Paulista-SP, faleceu aos 61 anos 
de idade. Era divorciado e deixa o 
filho Victor Hugo. Será sepultado no 
dia 16/08/2022 às 16h 30min, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Adelina Destro Mesquita, natural 
de Santa Adélia-SP, faleceu aos 98 
anos de idade. Era viúva de Sr. Vi-
cente Mesquita e deixa os filhos 
Ida Cleusa, Adenil, Marian e Cleide. 
Será sepultada no dia 16/08/2022 

às 10h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Alexandre Magno, natural de São 
Paulo-SP, faleceu aos 58 anos de ida-
de. Era casado com Sra. Sonia Ma-
ria de Brito Magno e deixa os filhos 
Aline, Caroline, Allana, Geovana, 
Gisele e Grazielle. Será sepultado no 
dia 16/08/2022 às 10h 30min, sain-
do seu féretro do velório São João 
Batista para o Cemitério São João 
Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Material gráfico e visual
Até as 22h da véspera da eleição, que ocorre no dia 2 de 

outubro, a distribuição de material gráfico, caminhada, car-
reata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som 
estão liberadas. A divulgação de anúncios pagos em jornais 
impressos e revistas, bem como a reprodução na internet 
destas mídias, limitados a até dez por veículo em datas di-
versas para cada candidata ou candidato, poderá ser feito 
até o dia 30 de setembro. Não é permitida a propaganda em 
outdoors, luminosos ou similares. Em veículos, é permitido 
aplicar somente adesivos ‘microperfurados’ até a extensão 
total do para-brisa traseiro ou, em outros pontos do veículo, 
adesivos que não excedam meio metro quadrado.
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O vale tudo começou
No primeiro dia oficial da campanha eleitoral os candidatos 

de Rio Preto pouco gastaram a sola de sapato em busca de votos. 
O dia foi dedicado às mudanças de imagens e vídeos nas redes 
sociais agora com o nome e o número com que cada candidato vai 
aparecer nas urnas no dia 2 de outubro. Desde esta terça-feira, 16, 
estão  autorizados comícios, carros com alto-falantes, distribuição 
de panfletos, anúncios em jornais e propaganda eleitoral, inclusi-
ve na internet. Os apertos de mão e abraços serão mais comuns 
no dia a dia do eleitor, respeitando regras e prazos. Ainda não 
será o início da propaganda eleitoral obrigatória, prevista para 
o dia 26 de agosto, mas o tom da campanha e os rostos de quem 
concorre estarão em evidência em diversas mídias.

Comícios e alto-falantes
Falando em campanha os comícios com aparelhagem de 

som fixa também estão permitidos, mas a data limite é o dia 
29 de setembro, entre as 8h e as 24h. A lei prevê que o horário 
pode ser prorrogado por mais duas horas quando se tratar 
de comício de encerramento de campanha. Os showmícios 
seguem proibidos. Alto-falantes ou amplificadores são per-
mitidos de desta terça-feira até a véspera da eleição, dia 1º de 
outubro, entre 8h e 22h, respeitando a distância mínima de 
200 metros de alguns locais como Igrejas, hospitais e repar-
tições públicas.

Lula, o Sindicato e o ovo
O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, 

voltou ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo para começar a sua campanha para voltar ao Palácio 
do Planalto. Este foi o primeiro ato de campanha, após can-
celar uma outra na manhã desta terça-feira (16) por questões 
de segurança. Lula falou para metalúrgicos e estudantes. 
Durante seu discurso feito em um minitrio elétrico, Lula 
lembrou que vai ao Sindicato desde 1969, quando começou 
sua trajetória política. Acompanhavam o candidato, Fernan-
do Haddad, candidato ao governo do estado de São Paulo e 
Márcio França, ao Senado pela coligação que se formou para 
apoiar o petista. A surpresa foi um ovo que voou em direção 
ao público presente. Não acertou ninguém, mas mostra como 
será fazer campanha nesta eleição.

Sensação de angústia no 
peito tem a ver com infarto? 

Veja o que fazer
Em minha rotina de con-

sultório, tenho me deparado 
com pessoas com uma quei-
xa relativamente frequente: 
sensação de angústia no 
peito. Também tenho notado 
que a pandemia do coronaví-
rus tem um papel destacado 
na ocorrência desse sintoma. 

De qualquer  forma, 
quando a pessoa me procu-
ra sentindo essa angústia, 
ela realmente não está bem, 
está aflita, agitada e incon-
formada por não entender 
o que está acontecendo. 
Paira no ar um certo grau de 
desespero, tendo em vista a 
possibilidade de um infarto 
do coração como explicação 
para aquele quadro.

Essa sensação de angús-
tia no peito se expressa por 
meio de alguns sintomas 
como palpitações, falta de 
ar, dor no peito e um certo 
formigamento na região 
torácica. Todos esses sinais, 
cada qual na sua intensi-
dade, gera um turbilhão de 
tensão e preocupação na ca-
beça dessa pessoa, a ponto de 
procurar desesperadamente 
um cardiologista ou uma 
emergência hospitalar. 

Não tem como negar que 
os sintomas dessa angústia 
de peito se confundem com 
o cenário de um eventual 
infarto do coração. Não é 
exagero, também, que a 
pessoa que esteja com esses 
sintomas entre em pânico 
diante do medo de “estar 
morrendo”.

Mas, afinal, o que seria 
então este cenário de angús-
tia no peito? Em geral, esse 
quadro decorre de uma ins-
tabilidade emocional muito 
grande, uma nítida dificul-
dade de estabilizar sensações 
como medo, ansiedade, frus-
tração e impaciência. 

Na região torácica, os 
músculos peitorais podem 
ser acentuadamente atingi-
dos pelos impactos da ins-
tabilidade emocional. Além 
disso, muitas terminações 
nervosas -externas e inter-
nas- dessa região peitoral po-
dem ser muito estimuladas 
diante de tais sentimentos 
negativos, ocasionando sin-
tomas muito semelhantes ao 
infarto do coração.

Então poderíamos des-
cartar o infarto do coração 
em todas as situações nas 

quais essa sensação de angús-
tia no peito estiver presente? 
Claro que não, na medicina 
nada é tão exato quanto possa 
aparentar. No entanto, não 
podemos também fazer um 
cateterismo cardíaco ou in-
dicar uma cirurgia cardiovas-
cular para todas as pessoas 
que estejam enfrentando essa 
angústia. 

Diante dessa sensação, 
principalmente quando esse 
cenário for recorrente, a pri-
meira recomendação é não 
querer esconder os sintomas 
e ficar sofrendo solitariamen-
te. Não se deve ter vergonha 
de comentar com alguém 
próximo e buscar uma ajuda 
especializada, preferencial-
mente multiprofissional.

A segunda recomendação 
seria buscar um entendimen-
to concreto acerca do que está 
acontecendo, ou seja, fazer 
uma autocrítica para deter-
minar o que pode ter iniciado 
todo esse processo, em quais 
situações essa sensação apa-
rece com maior intensidade, 
quais as caraterísticas dessa 
dor no peito (queimação, 
aperto, formigamento), se 
existe relação com algum 
esforço físico. Enfim, tentar 
de alguma forma traduzir 
essa sensação estranha em 
elementos mais elucidativos.

Essas duas recomenda-
ções devem ser complemen-
tadas por uma avaliação 
médica criteriosa, realização 
de alguns exames para dife-
renciar os possíveis diagnós-
ticos e a seleção de algumas 
modalidades terapêuticas, 
sejam elas medicamentosas 
ou não. 

O mais importante é não 
deixar de se expressar para 
o médico, relatar tudo em 
detalhes, não ter vergonha de 
falar a verdade. Esta sensa-
ção de angústia no peito não 
é balela, não é subestimável, 
precisa de uma abordagem 
séria para garantir que o as-
pecto emocional seja contro-
lado e qualquer possibilidade 
de um infarto do coração seja 
efetivamente descartada.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coorde-
nador da Faculdade de 
Medicina da Unilago

Bolsonaro em Juiz de Fora
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama 

Michelle Bolsonaro deram o pontapé na campanha pela 
reeleição nesta terça-feira (16) em Juiz de Fora (MG), onde 
ele sofreu um atentado à faca em 2018. Ele disse que recebeu 
três milagres. Não morreu ao ser esfaqueado, foi eleito e con-
seguiu formar um ministério sem ingerência política. Ele se 
reuniu com pastores da cidade e região. Ao discursar em um 
carro de som, o presidente afirmou que, quando foi eleito, o 
Brasil estava com problemas éticos, morais e econômicos e 
marchando para o socialismo. No entanto, foi Michelle que 
foi a estrela do dia. Também no carro de som, ela falou que 
é necessário impedir o “inimigo” que quer “matar e destruir” 
e que o país não pode ser entregue ao inimigo.”

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

A Procuradoria Regional 
Eleitoral de São Paulo impug-
nou o registro de candidatura 
do deputado federal Geninho 
Zuliani (União Brasil) ao cargo 
de vice-governador na chapa 
de Rodrigo Garcia (PSDB).

O procurador auxiliar Luiz 
Carlos dos Santos Gonçalves 
afirma que Geninho teve suas 
contas rejeitadas quando era 
prefeito de Olímpia, no inte-
rior paulista. Um outro pedido 
de impugnação da candida-
tura foi feito pelo candidato 
a deputado estadual Danilo 
Campetti (Republicanos), que 
tem domicílio eleitoral em Rio 
Preto.

JUSTIÇA ELEITORAL

Procurador impugna candidatura de Geninho 
Zuliani como vice por contas rejeitadas

de Contas do Estado sobre o 
caso se tornou definitiva em 
outubro de 2017, o Ministério 
Público Eleitoral afirma que o 
prazo de oito anos de inelegi-
bilidade não transcorreu.

O outro lado
Geninho divulgou no final 

da tarde desta terça-feira, 16, 
nota a imprensa onde nega 
que exista alguma irregulari-
dade na prestação de contas 
de quando era prefeito de 
Olímpia.

Confira a nota:
“Esclareço que todas as 

prestações de contas durante 
minha gestão como prefeito 
de Olímpia foram aprovadas e 
julgadas regulares pelo Tribu-

No documento dirigido 
ao TRE-SP, o procurador diz 
que o deputado foi condena-
do à suspensão dos direitos 
políticos por “ato doloso de 
improbidade administrativa” 
em duas decisões proferidas 
em segunda instância e que o 
ato “importou lesão ao patri-
mônio público e atentatório 
aos princípios da administra-
ção pública”.

As contas irregulares ci-
tadas na solicitação são re-
lacionadas a um termo de 
parceria assinado em 2011, 
que repassou R$ 446 mil da 
Prefeitura de Olímpia ao Ins-
tituto de Gestão de Projetos 
da Noroeste Paulista para a 
execução de ações na área da 
saúde.

Como a decisão do Tribunal 

nal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE).

A aplicação de multa pelo 
julgamento irregular de uma 
contratação e/ou convênio 
firmado durante a gestão como 
prefeito não gera inelegibili-
dade, portanto, vamos seguir 
com tranquilidade nossa cam-
panha.

Em nenhum processo 
houve condenação por prá-
tica de ato de improbidade 
administrativa que tenha 
gerado dano ao erário ou 
enriquecimento ilícito, sem 
ferir, portanto, o que rege a 
Lei da Ficha Limpa.

Reafirmo a minha total 
elegibilidade para o cargo. 
Apresentaremos contestação à 
impugnação, conforme prevê a 
legislação vigente.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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Política ELEIÇÕES
TSE amplia prazo e autoriza mais mi-
litares a inspecionarem código-fonte 
das urnas eletrônicas

CRESCIMENTO
Número de mulheres candidatas é o maior das 
últimas três eleições gerais. Participação de can-
didaturas femininas chegou a 33,27% do total

Por 9 votos favoráveis e 
4 contrários, os vereadores 
de Rio Preto aprovaram a 
legalidade do projeto de lei 
que proíbe a instalação e a 
adequação de banheiros e ves-
tiários, públicos ou privados, 
para uso comum por parte de 
todos os gêneros, os chamados 
“banheiros unissex”. A pro-
posta é de autoria do vereador 
Anderson Branco (PL) e foi 

Câmara aprova legalidade de projeto que 
proíbe banheiros unissex em Rio Preto

POR NOVE VOTOS 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

aprovada quanto a legalidade 
durante sessão na Câmara 
Municipal desta terça-feira, 16. 
O projeto estabelece que fica 
proibido o uso comum de ho-
mens e mulheres em vestiários 
de shoppings, bares, restau-
rantes e similares, supermer-
cados e hipermercados, hotéis, 
escolas municipais e particu-
lares, secretarias, agências, 
autarquias, fundações, insti-
tutos e demais repartições pú-
blicas municipais de Rio Preto. 
A proposta de Branco deter-
mina que a lei, caso aprovada, 
“não se aplica a estabeleci-

mentos públicos ou privados 
onde exista um único ba-
nheiro, desde que garantidas 
as condições de privacida-
de a quem dele se utilizar”. 
O autor defendeu a aprovação 
do projeto afirmando que o 
objetivo é combater abusos 
e preservar a intimidade das 
pessoas. “O problema maior é 
o constrangimento. Banheiro 
é um lugar de intimidade, 
principalmente o coletivo. 
Quem quiser fazer banheiro 
multigênero fique à vontade. 
Pessoas se passando por tal 
pode sim acontecer uma tra-

gédia. Aumentar crimes com 
crianças e escolas. Mulher 
constrangida, abusada e até 
estuprada”, disse Branco. 
João Paulo Rillo (Psol) votou 
contra o projeto. Disse que 
o assunto está sendo des-
virtuado e que hoje existe 
entendimento humanizado 
sobre o uso de banheiros. 
“Ninguém está falando em 
fazer ponto de encontro. Não 
é o sexo biológico que define 
o gênero. Tem entendimen-
tos mais humanos. Fazem 
correção do que é natural e 
normal. Tem mulheres trans 

SECRETÁRIO 

Convocação de Aldenis para falar de UBS 
fechada é rejeitada por 13 vereadores

Os vereadores de Rio Preto 
rejeitaram por 13 votos requeri-
mento de convocação para que 
o secretário de Saúde, Aldenis 
Borin, pudesse explicar os mo-
tivos que levaram a Prefeitura 
fechar nesta segunda-feira, 15, 
a UBS do bairro Felicidade. 
O pedido partiu do vereador 
João Paulo Rillo (Psol) que ao 

lado do presidente da Câmara 
Municipal, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota), vem re-
alizando encontros com os 
moradores do bairro para que 
se evitasse o fechamento da 
unidade, agora oficializado. 
O requerimento pedindo que 
Aldenis fosse ao Legislativo 
afirma “que o fechamento 
da UBS Felicidade implicará 
em sobrecarga ao sistema 
público de saúde e, na verda-
de, representa um processo 
de privatização e desmonte 
da saúde de nossa cidade”. 

Durante a votação do reque-
rimento, Rillo lembrou que a 
pasta de saúde instalou uma 
faixa em frente a UBS em 
que afirma que o prédio es-
taria fechado para reformas. 
“Foi perguntado sobre o des-
tino do espaço e ele disse 
que vai voltar à administra-
ção para se dar um desti-
no. Foi colocado uma fai-
xa dizendo que é reforma. É 
inadmissível. Precisa falar 
sobre isso aqui”, alegou Rillo. 
Apenas o autor foi favorável à 
convocação. Convocação de Borim foi negada-

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

que nascem com sexo biológi-
co masculino e com natureza 
totalmente feminina”, frisou. 
Foram favoráveis ao projeto: 
Jorge Menezes, Julio Donize-
te, Karina Caroline, Robson 
Ricci, Rossini Diniz, Anderson 
Branco, Bruno Marinho, Cel-
so Peixão e Claudia de Giuli. 
Votaram contra: Jean Charles, 
João Paulo Rillo, Odélio Cha-
ves e Renato Pupo.

O projeto ainda precisa ser 
aprovado em segunda votação 
(mérito) para ir à sanção ou 
veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB).

Veto
derrubado

O Legislativo também der-
rubou o veto do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) a projeto 
já aprovado que estabelece que 
deverá estar no interior dos 
veículos de transporte escolar 
de alunos monitor treinado 
para orientar os estudantes 
com relação à segurança de 
trânsito durante as viagens 
e auxiliar nas operações de 
embarque e desembarque 
do veículo. A proposta é de 
autoria do vereador Celso Pei-
xão (MDB) e foi aprovada no 
final de março, por unanimi-
dade. Agora, todos os vere-
adores foram contra o veto. 
A proposta de Peixão determina 
que o próprio Poder Executivo 
ficará responsável por regula-
mentar a lei no que for cabível. 
As despesas também ocorre-
rão por dotações orçamen-
tárias do governo municipal. 
Durante a defesa do proje-
to em plenário, Peixão lem-
brou de casos de acidentes e 
brigas entre os alunos. “Na 
verdade, eu não entendi o 
porquê ele foi vetado. Vai 
gerar despesa, mas em cima 
disso vai dar segurança às 
crianças”, declarou Peixão. 
Na justificativa para vetar o 
projeto, Edinho afirma que 
existe vício de iniciativa, já 
que invade competência do 
Poder Executivo. “Evidente 
que a proposta conta com ví-
cio de iniciativa, o que impede 
a sua sanção pelo Prefeito 
Municipal, na medida em 
que tem origem no Poder Le-
gislativo, quando a proposta 
se relaciona a assunto que 
invade a gestão dos serviços 
públicos, a cargo exclusiva-
mente do Executivo”, diz. 
Com a derrubada do veto cabe-
rá ao prefeito Edinho acionar 
o Tribunal de Justiça de São 
Paulo para invalidar a lei por 
meio de uma ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin).

Vereadores aprovam PL que reestrutura cargos 
no Semae para atender decisão da Justiça

A Câmara Municipal de 
Rio Preto aprovou nesta ter-
ça-feira, 16, projeto de lei 
complementar do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que re-
estrutura cargos e funções no 
Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto (Semae). A 
proposta, protocolada no iní-
cio do mês, busca atender a 
decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo que em fevereiro 
deste ano decidiu pela extin-
ção de uma centena de cargos 
de livre nomeação (apadri-
nhados) e cargos de gerên-
cia, chefia e assessoramento. 
Pelo projeto a mudança vai 
adequar a solicitação do TJ 
que na autarquia determinou 

a extinção de 11 cargos em co-
missão. Foi pedido vistas por 
parte do vereador João Paulo 
Rillo (Psol) que acabou sendo 
rejeitada. A proposta foi apro-

Divulgação Câmara RP

vada quanto a legalidade. 
Caso seja aprovada quan-
to o mérito, vai recriar os 
11 cargos, mas atendendo 
as especificações e exigên-

gratificações. A despesa es-
timada com as mudanças 
é de R$ 969 mil ao ano. 
“A despesa prevista no pro-
jeto de lei é o atendimento 
de um comando formal, que 
impõe que sejam enunciados 
os gastos que a propositura 
representa no orçamento 
público. Porém, o valor apon-
tado nesta proposta se trata 
de recurso que será aplicado 
sobretudo na reorganização 
das funções e carreiras dos 
servidores efetivos e no apri-
moramento das atividades au-
tárquicas”, afirmou o Semae. 
Funções ocupadas por servi-
dores efetivos (concursados) 
também serão reorganizados. 
Antes da votação do mérito do 
projeto, a Câmara Municipal 
vai realizar uma audiência 
pública na próxima semana 
para debater o assunto.

Projeto aprovado deve gerar despesa anual de R$ 969 mil

cias do Tribunal, realizan-
do reestruturação do qua-
dro funcional do Semae. 
Serão  cr iados  departa-
mentos e instituídas novas 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Bruno Moura diz que seu partido é “o povo” 
e que Justiça deve decidir sobre cassação

O vereador Bruno Mou-
ra falou pela primeira vez 
sobre o pedido do seu par-
tido, o PSDB, de expulsá-lo 
e tentar tomar seu manda-
to parlamentar na Câmara 
Municipal de Rio Preto. Ele 
foi denunciado ao Conselho 
de ética do diretório esta-

dual pelo deputado e presi-
dente da Assembleia, Carlão 
Pignatari, de Votuporanga. 
Moura foi levado ao Conselho 
de Ética do PSDB após concor-
dar com críticas ao ex-gover-
nador João Doria e a outros 
integrantes do partido. Um de 
seus alvos foi o vereador e can-
didato tucano a deputado esta-
dual Renato Pupo. No entanto, 
as críticas mais duras foram ao 
ex-governador Doria. Moura 
declarou apoio nas prévias 

do partido ao governador do 
Rio Grande de Sul, Eduardo 
Leite, que acabou sendo der-
rotado por Doria. O vereador 
rio-pretense trouxe Leite para 
conhecer seu projeto social, 
o Maquininha do Futuro, 
no bairro São Deocleciano. 
Carlão encaminhou represen-
tação ao Conselho de Ética e a 
decisão do Conselho foi man-
tida pelo diretório estadual. 
Durante sessão no Legislativo 
nesta terça-feira, 16, Bruno 

criticou a decisão e afirmou 
que vai continuar trabalhan-
do em prol da população. “A 
gente foi eleito por pessoas que 
votaram na gente. Chega um 
partido e diz para você o que 
você tem que fazer. Então tem 
que votar no partido e não em 
pessoas”, desabafou Moura. 
“Não vou criticar nem A 
nem B. Não me encontro no 
PSDB, sou do partido do povo, 
vim aqui para representar 
o povo. Sobre cassar e pe-

gar minha cadeira cabe à 
Justiça determinar”, disse 
o vereador durante sessão. 
Bruno Moura ainda pode en-
trar com recurso no diretório 
nacional, ou mesmo ir à Jus-
tiça, segundo Manoel Gonçal-
ves, presidente do Diretório 
Municipal do PSDB. Além 
da expulsão, o diretório vai 
pedir oficialmente o mandato 
de Moura. Caso ele perca o 
mandato, o primeiro suplen-
te é o médico Cesar Gelsi. 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

 FALTA VOTAR O MÉRITO 

O presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), promulgou a Lei 
14.437/2022, que flexibi-
liza leis trabalhistas em 
momentos de calamidade 
pública. 

Dentre as possibilida-
des estão o teletrabalho, 
a antecipação de férias, a 
redução da jornada e do 
sa lár io  e  a  suspensão 
temporária do contrato. 

A norma é a conversão da Me-
dida Provisória 1.109/2022, 
que foi editada em março 
e perderia a validade nes-
te mês de agosto, mas foi 
aprovada pelo Congresso. 
As novas regras trabalhis-
tas poderão ser adotadas 
quando decretado estado 
de calamidade pública em 
nível nacional — a exem-
plo de uma crise sanitária, 
como a da Covid-19 — , ou 
estadual, distrital ou muni-
cipal — como nos casos de 
enchentes ou secas.

Nova lei flexibiliza regras 
em calamidade pública

Da REDAÇÃO

Peixão é autor da proposta 
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CIDADES AUTOR É PM DE FOLGA 
Uma criança de 10 anos morreu, na 
madrugada desta terça-feira (16), após 
um acidente entre dois carros.

ATAQUES HACKERS
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na 
manhã de hoje (16) a Operação Dark 
Cloud.

VIOLÊNCIA

Estudantes ameaçam massacre
em escola estadual

Quatro adolescentes, sendo 
dois de 14 e dois com 15 anos, 
foram detidos por policiais 
militares de Rio Preto, no final 
da manhã desta segunda-feira, 
15. Eles são suspeitos de inte-
grarem um grupo de WhatsA-
pp onde ameaçavam fazer um 
massacre na Escola Estadual 
Professor José Felício Mizia-
ra e postavam mensagens de 
apologia ao nazismo.
A denúncia foi feita à direção 

do colégio por uma aluna, que 
ficou assustada com o conteú-
do das postagens.
Foram apreendidos com um 
menor e em sua casa sete ca-
nivetes, três facas, revólver 
pequeno aparentando ser de 
espoleta, uma miniatura de 
espada de samurai, um pen 
drive conhecido como cigar-
ro eletrônico, espingarda de 
pressão, ponta de um bisturi e 
um celular. De outros três es-

tudantes foram confiscados os 
telefones.
Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como ato 
infracional análogo a porte de 
arma e praticar discriminação 
de raça e cor.
Acompanhados dos pais e res-
ponsáveis, os adolescentes fo-
ram ouvidos e liberados com o 
compromisso de se apresenta-
rem na Vara da Infância e Ju-
ventude.

Menores que estariam planejando suposto atentado foram levados por policiais militares para o Plantão

Nesta terça-feira, 16, apro-
ximadamente 245 mil taxistas 
recebem as duas primeiras 
parcelas do Auxílio Taxista, 
benefício emergencial para 
compensar o aumento dos 
combustíveis neste ano. Como 
cada parcela equivale a R$ 1 
mil, cada motorista receberá 
R$ 2 mil neste mês.

André Luiz Cabello, pre-
sidente do Sindicato dos Ta-
xistas de Rio Preto, informou 
que desde a pandemia muitos 

desistiram do mercado e não 
renovaram seus alvarás. Hoje, 
existem cerca de 226 profis-
sionais e auxiliares.

Para Alcides Teixeira, ta-
xista desde 2005, a maior 
dificuldade da categoria hoje 
é lidar com os aplicativos que 
abordam as pessoas. “Temos 
uma outra forma de trabalhar. 
A nova tendência dos aplica-
tivos deixou nossa categoria 
muito defasada”, desabafa.

Auxílio para taxistas começa a ser 
pago hoje para 226 rio-pretenses

EMERGENCIAL

Dinheiro será deposita-
do nas contas poupança 
sociais digitais e poderá ser 
movimentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM  
redacao@dhoje.com.br

DISE prende 
dupla por
tráfico

DEPÓSITO
EM CONTA
O dinheiro será deposi-

tado nas contas poupança 
sociais digitais e poderá ser 
movimentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite a compra em lojas 
virtuais cadastradas, o paga-
mento de contas domésticas e 
a transferência para qualquer 
conta bancária. O beneficiá-
rio precisará movimentar os 
recursos em até 90 dias após 
o depósito. Caso contrário, o 
dinheiro voltará para o caixa 
da União.

Criado pela emenda cons-
titucional que criou estado de 
emergência por causa da alta 
do preço dos combustíveis, o 

Auxílio Taxista será pago até 
dezembro. A emenda elevou 
benefícios sociais e instituiu 
auxílios emergenciais até o 
fim do ano.

No próximo dia 30, haverá 
repescagem para pagar as 
duas primeiras parcelas às 
prefeituras que enviaram o 
cadastro dos taxistas de 5 de 
agosto até ontem, 15.

Segundo a Dataprev, es-
tatal que processa a lista de 
beneficiários, as prefeituras 
incluíram mais 25 mil taxis-
tas que estão tendo os dados 
analisados para verificar se 
estão aptos a receber o au-
xílio.

Inicialmente, o governo 
tinha informado que o valor 

Policiais civis da DISE/
DEIC de Rio Preto identi-
ficaram uma casa na Vila 
Maceno, próxima ao via-
duto Jordão Reis, que seria 
ponto de venda de cocaína 
e passaram a vigiar o local.

Durante campana, fla-
graram a movimentação de 
usuários de drogas no imó-
vel. Na tarde desta terça-
-feira,16, os investigadores 
abordaram dois homens, 
um de 38 e outro 42 anos, 
suspeitos de comercializa-
rem entorpecentes.

Com um deles a equipe 
localizou algumas porções 
de cocaína. Na residência, 
foram achadas mais 49 por-
ções embaladas, prontas 
para serem comercializa-
das, uma porção do mesmo 
entorpecente, que ainda 
seria subdividido, uma ba-
lança de precisão e dinheiro 
do lucro das vendas.

A dupla foi conduzida à 
DEIC e presa em flagrante 
por tráfico. (Colaborou – 
Sarah BELLINE)

final de cada parcela depende-
ria do número de taxistas que 
demandaram o benefício. No 
entanto, como o número ficou 
dentro do previsto, as duas 
primeiras parcelas terão valor 
de R$ 1 mil cada uma.

SAIBA QUEM
TEM DIREITO
Têm direito ao benefício os 

motoristas de táxi registrados 
nas prefeituras, titulares de 
concessões ou alvarás expe-
dido até 31 de maio. Não será 
necessária qualquer ação por 
parte dos taxistas. Em caso de 
dúvidas, o motorista deve en-
trar em contato com a prefei-
tura para verificar o cadastro 
municipal. A prestação das 

PARCELAS

DIREITO
Têm direito ao benefí-

cio os motoristas de táxi 
registrados nas prefeituras, 
titulares de concessões ou 
alvarás expedido até 31 de 
maio.

Pandemia, violência e concorrência com carros de aplicativo levaram muitos taxistas a abandonarem a profissão

Divulgação

ACIDENTE 

Motociclistas sofrem 
ferimentos graves 

O condutor de um Toyota 
Corolla foi preso em flagrante, 
na tarde desta segunda-feira, 
15, após causar um acidente 
na avenida 25 de Janeiro, na 
Vila Anchieta, em Rio Preto, 
que deixou duas vítimas em 
estado gravíssimo. Ele admi-
tiu para a Polícia Militar que 
misturou drogas e álcool antes 
de dirigir.

Segundo o boletim de ocor-
rência, após bater na Honda 
CG 150 Titan, o carro passou 
por cima de uma lixeira, ar-
rancou uma árvore e colidiu 
no muro de uma residência.

Com o impacto da bati-

da, estilhaços atingiram um 
Chevrolet Classic que estava 
estacionado nas imediações.

O piloto, de 36 anos, e 
sua passageira, de 13, foram 
levados para a UPA Jaguaré e 
transferidos para a Santa Casa 
com múltiplas fraturas.

Ao ser abordado pelos pms 
o acusado, de 39 anos, apre-
sentava sinais de embriaguez, 
com forte odor etílico, fala 
pastosa, olhos avermelhados, 
roupas desarrumadas e muita 
agitação.

No local do acidente, ele 
dispensou atendimento médi-
co, mas na delegacia se quei-
xou de dores e foi levado para 
a UPA Tangará. Ao retornar 
para o Plantão, foi encami-
nhado à carceragem.

Da REDAÇÃO

GOE prende 
assaltantes 
na Boa Vista

Na tarde desta segun-
da-feira, 15, dois assaltan-
tes em uma motocicleta 
renderam uma mulher que 
estava entrando no carro 
dela, no bairro Roseiral, em 
Rio Preto.

Os suspeitos anuncia-
ram o assalto e levaram um 
celular e dinheiro.

Através de câmeras de 
segurança, uma equipe do 
GOE (Grupo de Operações 
Especiais) conseguiu ver as 
características dos bandi-
dos e da moto que utiliza-
ram para o roubo.

Momentos depois os 
policiais começaram a re-
ceber sinais de rastreio do 
aparelho da vítima, que 
apontavam que o celular 
estava no bairro Boa Vista.

Os investigadores des-
cobriram que os criminosos 
jogaram o aparelho na ca-
çamba de uma caminhone-
te estacionada.

Assim que os policiais 
chegaram, a dupla subiu 
na moto e fugiu, mas foi 
perseguida e presa.

O dinheiro da vítima e o 
telefone foram recuperados 
e devolvidos.

Os homens, de 22 e 34 
anos, foram conduzidos à 
DEIC e presos em flagrante 
por roubo.  (Colaborou – 
Sarah BELLINE)

informações caberá inteira-
mente às prefeituras (ou ao 
governo do Distrito Federal, 
no caso da capital federal).

As prefeituras terão nova 
chance, de 20 de agosto a 11 
de setembro, para enviar os 
dados. Nesse caso, o paga-
mento começará na terceira 
parcela, sem direito a valores 
retroativos. O Ministério do 
Trabalho e Previdência, no 
entanto, não descarta a possi-
bilidade de prorrogar o prazo, 
se necessário.

Colaborou Daniela 
MANZANI

C o m  i n f o r m a ç õ e s 
Agência Brasil e Caixa 
Econômica Federal
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Evento aconteceu no Parque Tecnológico rio-pretense 

O Ranking Xangai 2022, di-
vulgado nesta segunda-fei-
ra, 15, traz as mil melhores 
Universidades do mundo. 
Entre elas, a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), 
que mantém em Rio Pre-
to o campus do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciên-
cias Exatas (Ibilce). A Unesp 
aparece em 6º entre as bra-
sileiras. A primeira, é a USP 
do Brasil e da América Lati-
na. Todas as 21 são universi-
dades públicas.
O Ranking leva em conside-
ração alguns critérios como: 
os prêmios Fields (o Nobel 
da matemática), prêmio 
Nobel e o número de publi-
cações nas revistas Nature 
e Science. Foram analisadas 
2.500 universidades. O Índi-
ce é elaborado pela Shanghai 
Ranking Consultancy.
Na América Latina, depois da 
USP em primeiro, aparecem 
como universidades mais 
bem classificadas as de Bue-
nos Aires e a Universidade 
Nacional Autônoma de Méxi-
co (UNAM).
Pelo vigésimo ano consecuti-
vo, Harvard ficou em primei-
ro lugar. Oito universidades 

Unesp fica em sexto lugar 
no Brasil em ranking

ENTRE AS MIL MELHORES

A instituição de ensino 
superior mantém um 
campus, o Ibilce, em São 
José do Rio Preto 

americanas e duas britânicas 
ocupam o topo desta edição.
A exemplo de 2021, os esta-

belecimentos de ensino an-
glo-saxões aparecem nas dez 
primeiras colocações. A pri-

meira francesa é a 17ª da lis-
ta. Entre as 39 melhores, 14 
são asiáticas e 32 europeias.

EMPOSSADOS 

Prefeitura nomeia 108 
novos servidores públicos

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Administração, deu pos-
se no final da manhã desta 
terça-feira, dia 16, a 108 
novos servidores públicos. 
Os cargos são para as pas-
tas da Comunicação Social, 
Educação e Saúde, editais 
02, 04 e 05, ambos de 2019.

A cerimônia de nomea-
ção, posse e exercício con-
tou com a participação do 
prefeito Edinho Araújo; do 
vice e secretário de Planeja-
mento Orlando Bolçone; do 
secretário de Administração 
Adilson Vedroni; do diretor 
da Escola de Gestão Pública 
Ronaldo Dutra; e dos verea-
dores Jean Charles e Odélio 
Chaves. O evento foi realiza-
do no Parque Tecnológico.

“Desejo que vocês, novos 
servidores, venham de cora-
ção aberto e com vontade de 
melhorar ainda mais nossa 

gestão. Somos peças funda-
mentais desta engrenagem, 
unindo esforços em uma 
sintonia diária para avançar 
frente às adversidades”, des-
tacou o prefeito.

No total, foram empos-
sados 108 novos servidores 
públicos, sendo: 79 agen-
tes administrativos (várias 
secretarias), 2 técnicos em 
Patologia Clínica (Saúde), 
13 agentes fiscais de postu-
ras (várias secretarias), 3 
auditores fiscais tributários 
(Fazenda), 2 arquitetos, 3 
engenheiros civis (Saúde, 
Educação e Meio Ambien-
te), 2 técnicos de ilumina-
ção (Educação e Cultura), 2 
técnicos de som (Educação 
e Cultura), 1 jornalista e 1 
agente de cerimonial (ambos 
da Secretaria de Comunica-
ção).

Texto: Jaqueline Barros/
Secretaria de Comunicação

O programa ‘Acesso à Cul-
tura na Proteção Social’, que 
democratiza o acesso à lei-
tura, foi lançado na manhã 
desta terça-feira (16/8) em 
evento realizado no Centro de 
Convivência do Idoso (CCI), 
da Prefeitura de Rio Preto. 
A iniciativa é da prefeitura 
por meio da parceria entre as 
secretarias da Cultura (que 
gerencia a Biblioteca Móvel) 
e da Assistência Social (Se-
mas), com a articulação nos 
territórios. 

A partir deste programa, 
a Biblioteca Móvel passa a 
visitar as dez regiões de Rio 
Preto, em pontos onde há in-

LANÇAMENTO 

Programa democratiza acesso à leitura
fraestrutura da Semas, como 
os 13 CRAS (Centros de Refe-
rência de Assistência Social) e 
os três centros de convivência: 
da Família, do Idoso e  da Ju-
ventude.

“Reformulamos as ações da 
Biblioteca Móvel, que agora 
passa a ter uma função muito 
mais direcionada a essa po-
pulação que está próxima das 
unidades da Assistência Social 
e prestam atendimento ao 
cidadão. Então assim a gente 
consegue otimizar o trabalho”, 
afirma Jorge Vermelho, asses-
sor especial da Cultura.

Do ponto de vista da Semas, 
o trabalho da Cultura com-

plementa as ações realizadas 
em cada região da cidade. “O 
CRAS já é referência no terri-
tório, então pode auxiliar na 
articulação para que a popula-
ção utilize a Biblioteca Móvel. 
O acesso à leitura contribui 
para a emancipação do cidadão 
e para a redução dos riscos de 
vulnerabilidade social, que 
são os grandes objetivos da 
Assistência”, diz Andrea Madi, 
que coordena os serviços de 
convivência e fortalecimentos 
de vínculos da pasta.

O novo programa foi apro-
vado por Irene Alves dos San-
tos, que representa o CCI no 
Conselho Municipal do Idoso, 

no qual ocupa a vice-presidên-
cia: “Eu amei, porque toda se-
mana estou aqui no CCI e vou 
ter acesso à Biblioteca Móvel. É 
a cultura vindo até nós.”

Até o dia 26, serão reali-
zados eventos inaugurais do 
‘Acesso à Cultura na Proteção 
Social’ em cada região, com 
apresentações culturais. No 
evento oficial de lançamento 
do programa, houve exibição 
de música e dança com o grupo 
do próprio CCI, sob comando 
de Kauê de Oliveira e Flávia 
Piquera.

A Biblioteca Móvel fun-
ciona em um micro-ônibus 
adaptado.

O Ibilce, campus da Unesp em Rio  Preto, já formou milhares de alunos ao longo dos anos 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Com a Biblioteca Móvel o acesso à leitura será facilitado na cidade 

POLIOMIELITE 

Clínicas particulares reforçam campanha

‘Gotinha’ será aplicada 
sem custo nessas unidades

A partir desta terça-feira, 16, a 
Campanha de Vacinação contra a 
Poliomielite ganha um reforço em 
Rio Preto: oito clínicas particula-
res vão imunizar as crianças com 
a dose da campanha – a ‘gotinha’ 
– sem custo. Todas as crianças de 
1 a menos de cinco anos devem 
ser vacinadas, mesmo com a car-
teira de vacinação em dia. Até o 
momento, 825 foram vacinadas 
em Rio Preto.

A campanha começou no 
último dia 8 e segue até 9 de 
setembro. No próximo sábado, 
20 de agosto, será o dia de mobi-
lização nacional, com unidades de 

saúde abertas para a vacinação. 
Nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), a vacinação é aplicada de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 
às 16h30.

Veja as clínicas parceiras da 
campanha:

1-Clínica Imunização Ver-
de

Endereço: Plaza Avenida Sho-
pping – Subsolo

Horário: segunda a sexta-fei-
ra, 9h às 20h; e sábado, 10h às 16h

Contato: (17) 3305-3308 ou 
whatsApp (17) 99156-1556

2-Clínica Guidotti Had-
dad

Endereço: Avenida Francisco 
Chagas de Oliveira, nº 1200 – 
Bairro Morumbi

Horário: segunda a sexta-fei-
ra, 9h às 18h (almoço das 13h 
às 15h)

50 MIL DOSES 

Calendário de vacinação 
contra varíola deve 
sair nesta semana

O Ministério da Saúde (MS) 
deverá saber nesta semana 
quando terá as primeiras va-
cinas disponíveis contra a 
varíola dos macacos.

Segundo a representante da 
Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas) no Brasil, So-
corro Gross, a fase de tratativas 
com o laboratório produtor da 
vacina terminaram, mas falta 
uma posição do laboratório 
sobre o calendário de entrega.

“Esperamos ter o calendá-
rio das vacinas nesta semana”, 
disse ela. “Não temos como 

apresentar um calendário [de 
entrega de vacina] neste mo-
mento. Sabemos que uma par-
te das vacinas vai chegar em 
breve. Esperamos que o forne-
cedor nos especifique quando 
nós poderemos transportar 
a vacina para o Brasil”, disse 
ela, em coletiva de imprensa, 
no Ministério da Saúde.

A aquisição dessas vacinas 
deve ser feita através da Opas, 
uma vez que o laboratório 
responsável por elas fica na 
Dinamarca e não tem repre-
sentante no Brasil. 

O MS solicitou 50 mil doses 
do imunizante. 

Contato: (17) 3033-3409
3-Unidade de Vacinação 

Unimed Rio Preto
Endereço: Plaza Avenida Sho-

pping – 1º piso
Horário: segunda a sexta-fei-

ra, 8h às 19h; e sábado, 8h às 14h
Contato: (17) 99282-8780 

(WhatsApp)
4-Vaccine Care Rio Preto
Endereço: Rua Francisco Gi-

glioti, 444 – Sala 2 – São Manoel
Horário: segunda a sexta-fei-

ra, 8h às 18h; sábado, 8h às 12h.
Contato: (17) 3305-1359 (te-

lefone e WhatsApp)
5-Sala de Vacinas Dra. 

Ziló
Endereço: Rua Rio Preto, 

3258 – Redentora
Horário: segunda a sexta-fei-

ra, 7h às 18h30
Contato: (17) 3234-4221

6-Clínica de vacinas Santa 
Clara – Unidade 1

Endereço: Shopping Iguatemi
Horário: segunda a sábado, 

10h às 22h; domingo e feriados, 
14h às 20h

Contato: (17) 99160-2266
7-Clínica de vacinas Santa 

Clara/ Baby Clin – Unidade 2
Endereço: Rua José Picerni, 

519 – Jardim Panorama
Horário: segunda a quinta, 

8h30 às 18h; sexta-feira, 8h30 
às 17h

Contato: (17) 99160-2266
8- Prevent You Clinica de 

Vacinas
Endereço: Rua Antônio de 

Godoy, 3733 – Redentora
Horário: segunda a sexta-fei-

ra, 8h às 18h; sábados, 8h às 12h
Contato: (17) 99748-6316 

(WhatsApp)

Letícia Greco

Agência Brasil
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COPA DO BRASIL 1
Depois de perder o 1º jogo por 2 a 0, o 
Corinthians tenta rever a desvantagem 
contra o Atlético-GO na Copa do Brasil. 

COPA DO BRASIL 2
No mesmo horário, Athletico-PR rece-
be o Flamengo em Curitiba. O primeiro 
jogo terminou em 0 a 0. 

Novorizontino apresenta volante 
paraguaio Ramón para Série B

Técnicos

O Brasil teve dobradinha 
no Mundial de Paraciclismo 
de Estrada, em Baie-Come-
au (Canadá), neste domingo 
(14). Medalhista olímpico 
(bronze na Rio 2016), Lauro 
Chaman conquistou a prata 
na prova de resistência de 81, 
9 quilômetros na classe MC5 
(para atletas com deficiência 
físico-motora menos severa).  
O compatriota Carlos Souza foi 
bronze, na prova de 70,2 km, 
classe MC1 (grau mais severo 
de comprometimento físico).

Campeão mundial no ano 
passado, Chaman batalhou 
pelo bi até os metros finais da 
disputa dos 81,9 km, mas não 
deu: o ouro ficou com o francês 
Kevin Le Cunff, e o australiano 
Alistair Donohoe completou o 
pódio com o bronze.

"Sempre sou muito grato a 
Deus por todas essas conquis-
tas, estou feliz por estar no 
pódio mais uma vez. Claro que 
o objetivo maior era manter 
o título, mas o francês estava 
muito forte também e merece 
os parabéns. Agora é continuar 
batalhando para seguir soman-
do pontos importantes para 
o Brasil no ranking mundial 
possibilitando conquistarmos 
o maior número de vagas pos-
síveis para Paris 2024", disse 
o ciclista em depoimento à 
Confederação Brasileira de 
Ciclismo (CBC).

Carlos Soares é bronze na 
prova dos 70,2 km - Mundial 

DOBRADINHA 

Brasil emplaca prata e 
bronze no Mundial de 
paraciclismo de estrada

de Paraciclismo de Estrada 
2022

Carlos Soares foi bronze na 
prova dos 70,2 km, classe MC1, 
no Mundial de paraciclismo de 
estrada, no Canadá - - Divulga-
ção/CBC

Carlos Soares, represen-
tante brasileiro nos Jogos de 
Tóquio, completou em terceiro 
lugar a prova dos nos 70,2 km 
da classe MC1. O vencedor foi 
o espanhol Ricardo Argiles, 
seguido do norte-americano 
Aaron Keith. que ficou com a 
prata.

“Minha meta era conseguir 
uma medalha no Mundial des-
se ano. A última etapa da Copa 
do Mundo, disputada na sema-
na passada, onde conquistei 
duas medalhas, fortaleceu 
ainda mais essa esperança e 
agora consegui conquistar 
essa tão sonhada medalha na 
prova de resistência. Foi um 
bronze, mas sem dúvidas tem 
um gostinho de ouro, além de 
uma importância imensurável 
na minha carreira", disse emo-
cionado Soares.

O Brasil encerrou sua par-
ticipação no Mundial com 
quatro medalhas (uma prata e 
três bronzes).

Na volta aos trabalhos 
após a vitória sobre o Criciú-
ma, o Grêmio Novorizontino 
apresentou oficialmente o 
volante paraguaio Ramón 
Martínez López, 26 anos, para 
sequência do Campeonato 
Brasileiro da Série B. O meio-
-campista chega ao Tigre do 
Vale emprestado pelo Atlético 
Mineiro até o final do ano. Seu 
último clube foi o Libertad, 
que defendeu na Libertadores 
da América.

“Excelente contratação do 
Grêmio Novorizontino, con-
seguir um atleta do nível do 
Ramón não é simples, existe 
toda uma movimentação e 
nosso departamento de fute-
bol tornou possível o torcedor 
do Novorizontino receber um 
atleta de tão alto nível, que é 
o Ramón Martínez. Ele vem 
para elevar ainda mais o nível 
e o potencial da nossa equipe, 
agregar ao nosso grupo, trazer 
mais experiência e solidez 
nesse momento decisivo da 
competição”, disse o pre-
sidente Genilson da Rocha 
Santos.

Com quatro convocações 
para Seleção do Paraguai, 
Ramón Martínez começou 
sua carreira no Guaraní, do 
Paraguai, onde foi campeão 
da Copa do Paraguay e do 
Torneio Clausura, sendo com-

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

JUDÔ
A equipe de judô de 

Mirassol garantiu sete 
atletas na segunda fase 
do Campeonato Paulista 
de Aspirantes, que será 
disputada nas cidades de 
Martinópolis, no próxi-
mo dia 27, e em Olímpia 
(em 24 de setembro). A 
classificação foi obtida 
no último final de se-
mana na fase regional, 
disputada em Barretos. 
Entre os classificados 
estão Kaio Mendes (cam-
peão do Sub-11), Kauan 
Mendes (campeão do 
Sub-15), Ana Luiza Ja-
cob (campeã do Sub-15), 
Fabrício Ferreira (cam-
peão do adulto), Julia 
Jacob (terceira colocada 
do Sub-18) e Sophia Vera 
Bastos (pré-classificada 
para a fase inter-regional 
Sub-13 em Martinopolis). 

CAMPEÃ
A amazona miras-

solense Bianca Gui-
marães, 22 anos, foi 
campeã na categoria 
feminino da prova dos 
três tambores no últi-
mo fina de semana, no 
rodeio disputado na ci-
dade de Guará-SP. Hi-
gor Nunes Guimarães, 
11 anos, foi terceiro 
colocado na catego-
ria mirim, também em 
Guará. Já a amazona 
Iasmin Secches Janeli 
foi terceira na catego-
ria jovem, em Monte 
Aprazível.

COPA DO CATAR 

CBF confirma cancelamento de
Brasil x Argentina pelas Eliminatórias

Agora é oficial: não haverá 
mais reposição da partida 
Brasil x Argentina, válida pe-
las Eliminatórias da Copa 
do Catar, que há 11 meses 
foi interrompida por ques-
tões sanitárias relacionadas 
à covid-19. Em nota oficial, 
a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) publicada na 
manhã desta terça-feira (16), 
disse que a data – o jogo seria 
repetido no próximo dia 22 de 
setembro – será aproveitada 
para a realização de um amis-
toso preparatório da seleção 
brasileira antes da Copa do 

Mundo do Catar.
De acordo com a entidade, 

o cancelamento da partida 
pela Fifa foi possível após a 
resolução do processo disci-
plinar perante à Corte Arbi-
tral do Esporte (CAS). Tanto 
a CBF, quanto a Associação 
de Futebol Argentino (AFA) 
“assumiram suas respectivas 
responsabilidades pelos even-
tos que levaram ao abandono 
da partida”.

A CBF foi condenada a 
pagar multa de 300 mil fran-
cos suíços (o equivalente a 
R$ 1,6 milhão), sendo que 
25% do valor deve ser doado 
pela entidade à Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 
apoio a medidas de combate 

à covid-19. Já a AFA recebeu 
multa de 150 mil francos (R$ 
812 mil).

Na última quinta (11), a 
CBF já solicitara o cancela-
mento do clássico sul-ameri-
cano, após acordo proposto 
pela Fifa e AFA, e motivada por 
pedido da comissão técnica da 
seleção, incluindo Tite.

Tanto Brasil quanto Argen-
tina se classificaram à Copa 
do Catar. A seleção brasileira 
estreia contra a Sérvia no dia 
24 de novembro, pela chave 
G (que inclui ainda Suiça e 
Camarões). Já os hermanos 
entram em campo dois dias 
antes, contra a Arábia Saudita, 
pelo pelo Grupo C (México e 
Polônia).

AGÊNCIA BRASIL

AGÊNCIA BRASIL

Amanda Perobelli

prado pelo Galo Mineiro. No 
Brasil também vestiu a camisa 
do Coritiba, em 2020. Nos 
dois últimos anos venceu a 
Liga Paraguaia Apertura, pelo 
Libertad.

“Agradeço as palavras do 

presidente, espero atingir 
todos os objetivos aqui e as 
expectativas colocadas em 
mim. Estou com muita von-
tade de entrar em campo, 
mostrar meu jogo e ajudar o 
time, fortalecer ainda mais. 

Já conheci os companheiros, 
a comissão técnica, aqui todo 
mundo é família, venho para 
ajudar e estou com muita 
vontade de estar no gramado 
e defender o Novorizontino”, 
disse Ramón Martínez.

 Gustavo Ribeiro

Conte e Tuchel são acusados 
de conduta imprópria pela 
FA após clássico inglês

O técnico do Chelsea, 
Thomas Tuchel, e o treinador 
do Tottenham Hotspur, An-
tonio Conte, foram acusados 
de conduta imprópria pela 
Associação de Futebol ingle-
sa (FA) após um desentendi-
mento na partida de domingo 
(14) pelo Campeonato Inglês 
no estádio Stamford Bridge. 

Os dois técnicos discuti-
ram rispidamente ao aperta-
ram as mãos no final do jogo 
e precisaram ser separados 
pelos jogadores e equipes 
técnicas de ambos os times. 
Os dois receberam cartões 
vermelhos do árbitro An-
thony Taylor como resultado 
do episódio. 

"É alegado que o compor-
tamento dos dois treinadores 
foi inapropriado após o final 
da partida", disse a FA em 
nota. 

Os dois têm até quin-
ta-feira para responder às 
acusações. 

AGÊNCIA BRASIL

A FA também investiga 
os comentários de Tuchel 
após o técnico alemão criti-
car o árbitro Taylor por suas 
decisões. 

Tuchel acusou Taylor e 
o árbitro de vídeo (VAR) de 
tomar decisões equivocadas 
que ajudaram os Spurs a 
saírem de Stamford Bridge 
com um ponto. 

Em sua coletiva pós-jogo, 
Tuchel lamentou a "enorme 
má interpretação das situa-
ções" e disse que "seria me-
lhor" se Taylor não apitasse 
mais as partidas do Chelsea. 

Paul Childs/Direitos Reservados

Divulgação/CBC

Divulgação
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PATRIOTA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  O Presidente Municipal do PATRIOTA de São José do Rio Preto/SP, uso 
de suas atribuições legais e em conformidade disposições do Estatuto do 
PATRIOTA, vem CONVOCAR os convencionais aptos para participarem, de-
liberarem e votarem na CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PATRIOTA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP,  a ser realizada no dia 23 (vinte e três) de agosto 
de 2022, na cidade de São José do Rio Preto/SP, no endereço Rua Capitão 
José Maria, 56, Jardim Europa, com início às 10:00 horas e encerramento às 
12:00 horas, em atenção à seguinte Ordem do Dia:

1 – Eleição e Posse do órgão definitivo de direção do PATRIOTA
Municipal e dos membros do respectivo Diretório;

2- Eleição e Posse da Comissão Executiva Municipal, dos Membros do
Conselho Fiscal Municipal, do Conselho de Ética Municipal, do Conselho
Político Municipal, do Presidente de Honra Municipal e dos Delegados
Municipais do PATRIOTA Municipal;

3 – Outros assuntos de ordem legal e estatutária.

São José do Rio Preto/SP, 16 de agosto de 2022.

ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA
Presidente

PATRIOTA Municipal de São José do Rio Preto/SP

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, pará-
grafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo 
relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, 
a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º 
andar do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - 
CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 311.391.758; contrato nº 12654, valor devido: R$ 471,02, refe-
rente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 92. CPF: 023.620.568; contrato nº 49026, 
valor devido: R$ 820,43, referente às competências de 11/2020, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 638. 
CPF: 484.880.448; contrato nº 72276, valor devido: R$ 115,66, refe-
rente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 92. CPF: 064.670.035; contrato nº 80037, 
valor devido: R$ 285,94, referente às competências de 05/2022, 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 163. CPF: 518.338.048; contrato nº 83631, valor devido: R$ 
227,93, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
508.411.158; contrato nº 86052, valor devido: R$ 422,32, referente às 
competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 533.517.428; contrato nº 
90512, valor devido: R$ 266,14, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 143. CPF: 424.613.688; contrato nº 91565, valor devido: 
R$ 247,94, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
536.848.968; contrato nº 92994, valor devido: R$ 212,27, referente às 
competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 92. CPF: 458.146.078; contrato nº 93089, valor 
devido: R$ 227,93, referente às competências de 05/2022, 06/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 163. 
CPF: 202.786.458; contrato nº 96691, valor devido: R$ 1.198,69, re-
ferente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 362.535.668; con-
trato nº 96996, valor devido: R$ 751,83, referente às competências 
de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 143. CPF: 980.168.818; contrato nº 102827, valor 
devido: R$ 1.395,52, referente às competências de 05/2022, 06/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. 
CPF: 334.258.988; contrato nº 104511, valor devido: R$ 456,80, refe-
rente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 468.020.418; contra-
to nº 107013, valor devido: R$ 164,88, referente às competências de 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 87. CPF: 586.836.118; contrato nº 109413, valor devido: R$ 
110,14, referente às competências de 05/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 133.473.258; con-
trato nº 110643, valor devido: R$ 846,84, referente às competências 
de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 153. CPF: 050.733.533; contrato nº 111858, valor de-
vido: R$ 159,87, referente às competências de 05/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 
322.113.608; contrato nº 112265, valor devido: R$ 893,11, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 522.235.248; contrato nº 
112635, valor devido: R$ 241,13, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 143. CPF: 489.298.548; contrato nº 114672, valor devido: 
R$ 275,45, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
594.305.968; contrato nº 115125, valor devido: R$ 446,78, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 460.791.758; contrato nº 
115711, valor devido: R$ 459,24, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 163. CPF: 595.081.708; contrato nº 116057, valor devido: 
R$ 284,44, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
591.048.078; contrato nº 116298, valor devido: R$ 272,97, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 327.362.608; contrato nº 
116506, valor devido: R$ 462,55, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 163. CPF: 392.100.238; contrato nº 116755, valor devido: 
R$ 346,54, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 
452.904.578; contrato nº 116935, valor devido: R$ 374,49, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 598.722.548; contrato nº 
117219, valor devido: R$ 135,81, referente às competências de 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 56. CPF: 598.222.938; contrato nº 118178, valor devido: R$ 
280,69, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 
384.802.678; contrato nº 118435, valor devido: R$ 429,74, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 500.100.378; contrato nº 
118515, valor devido: R$ 352,14, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 143. CPF: 486.134.678; contrato nº 118542, valor devido: 
R$ 137,21, referente às competências de 06/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 61. CPF: 486.134.398; 
contrato nº 118543, valor devido: R$ 146,63, referente às competên-
cias de 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 56. CPF: 222.221.808; contrato nº 118731, valor devido: 
R$ 507,30, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 
598.626.788; contrato nº 119013, valor devido: R$ 131,96, referente 
às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 87. CPF: 489.146.378; contrato nº 119111, 
valor devido: R$ 369,75, referente às competências de 05/2022, 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 143. CPF: 596.823.828; contrato nº 119123, valor devido: R$ 
275,78, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
534.623.338; contrato nº 119250, valor devido: R$ 278,66, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 500.854.798; contrato nº 
119259, valor devido: R$ 241,08, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 163. CPF: 121.816.648; contrato nº 119863, valor devido: 
R$ 809,91, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
363.040.398; contrato nº 130875, valor devido: R$ 492,37, referente 
às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 199. CPF: 273.656.558; contrato nº 
130931, valor devido: R$ 1.109,86, referente às competências de 
04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 201. CPF: 566.502.148; contrato nº 131053, valor devido: 
R$ 241,08, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 
591.361.768; contrato nº 131054, valor devido: R$ 241,08, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 585.876.208; contrato nº 
131182, valor devido: R$ 381,86, referente às competências de 
04/2022, 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 260. CPF: 503.682.428; contrato nº 131708, 
valor devido: R$ 347,85, referente às competências de 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 194. CPF: 401.021.108; contrato nº 131709, valor devido: R$ 
422,00, referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 

837.248.932; contrato nº 132407, valor devido: R$ 434,46, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 168. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indi-
cado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 
direito conforme cláusula contratual em face do atraso no paga-
mento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da 
dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome 
nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 
3203-1418.

Convocação de Assembleia Geral Ordinária: 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DA ESTÂNCIA BORTOLUZZO, 
CNPJ  03.815.034/0001-22 - convoca todos os associados, adimplentes (em 
dia) com suas obrigações junto a APEB, para participar da Assembleia Geral  
Ordinária a ser realizada no dia 21 de Agosto de 2022, à Rua: ( B ) Nº 184, 
Estancia Bortoluzzo – Cedral -Sp.  às 09h00 em primeira convocação, e às 
09h30 em segunda e última convocação com qualquer numero de asso-
ciados presentes, a fim de serem deliberados os seguintes itens, conforme 
ordem do dia:

a) Aprovação das contas 
b) Análise do custo da Água / Racionamento / Hidrômetros
c) Concreto nas Ruas
d) Mudança do bairro Estância Bortoluzzo de Cedral p/ S.J. Rio 
Preto
e) Outros assuntos de interesse dos associados. 

O deliberado na mesma obrigará o cumprimento a todos os associados, 
ainda que ausentes ou discordantes.  Cedral – Sp. , 11/08/2022 – 
A  DIRETORIA -  APEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 123/2022; Processo licitatório nº 197/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR 
ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE AR CONDICIONADO PARA TODOS 
OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA 
E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 124/2022; Processo licitatório nº 198/2022.TIPO: MENOR PREÇO 
POR LOTE DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO LOTE.OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão a contratação de prestação de serviços de assistente de saúde bucal; 
farmacêutico; e, técnico em enfermagem para atendmento dos programas da atenção básica provindo 
do governo federal a serem realizados âmbito municipal, conforme especificações constantes no Anexo 
I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 125/2022; Processo licitatório nº 199/2022.TIPO: MENOR 
PREÇO POR LOTE DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO LOTE 
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão contratação de prestação de serviços técnico de raio x; 
enfermeira; e, técnico de enfermagem, para integrar na equipe da urgência e emergência para prestar 
assistência aos pacientes no pronto atendimento no município de guapiaçu, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 05/09/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 126/2022; Processo licitatório n° 200/2022.TIPO: DE MENOR 
PREÇO POR LOTE DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
LOTE.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão contratação de prestação de serviços de artesã; 
assistente social; cuidador em saúde; enfermeiro; psicólogo; e, técnico de enfermagem, para integrar 
na equipe do caps para prestar assistência aos pacientes de saúde mental no caps e srt referente ao 
programa provindo repasse financeiro do governo federal e psicólogo para setor de educação, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 09/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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. CARLOS HENRIQUE SBRISSA e ISADORA QUEIROZ PEREI-
RA, sendo ELE filho de LUIS CARLOS SBRISSA e de DULCINEI APARE-
CIDA LULIO SBRISSA, sendo ELA filha de DANIEL ALVES PEREIRA e de 
ELENICE BATISTA QUEIROZ PEREIRA;
2. JACKSON DE JESUS VASCONCELOS e TALITA PERES 
FERREIRA, sendo ELE filho de GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS 
e de LÉIA SILVA DE JESUS VASCONCELOS, sendo ELA filha de ZENIL-
DO JOSÉ FERREIRA e de SELMA GUALBERTO PERES FERREIRA, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
16/08/2022.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0001312-25.2015.8.26.0474 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do 
Foro de Potirendaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Construnelli Works Construtora E Incorporadora LTDA, CNPJ 05.570.879/0004-73, com endereço à Rua João Caldeira, SN, 
Jardim São Francisco, CEP 15105-000, Potirendaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de STM Industrial LTDA, para recebimento de R$37.485,76 (mar/17 - fls. 94) decorrente da duplicata nº 23222-A vencida 
em 05.04.15. Encontrando-se o réu 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edita, pague o débito 
atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, 
poderão comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Potirendaba, aos 12 de agosto de 2022. K -17e18/08

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2022
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 12/2022, 
com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa 
e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a 
empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 07.797.967/0001-95 com sede na Rua Izabel A Redentora, nº 2356, 
Edif. Loewen, Sala 117, Centro, na cidade de São José dos Pinhais– PR, 
CEP 83005-010, no VALOR GLOBAL R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e 
sessenta e cinco reais)
Monte Aprazível, 16 de agosto de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo N° 95/2022
Inexigibilidade N° 11/2022
Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e 
com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o 
artigo 26, do mesmo diploma legal RATIFICO a inexigibilidade de licitação 
tendo por objeto a contratação da ADORE EVENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ: 12.377.872/0001-52, para apresentação do cantor JULIANO SON no 
dia 16/09/2022 no AVIVA MONTE 2022, pelo valor global de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), convocando o representante legal para assinatura do 
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias.
Monte Aprazível, 16 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.

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 PRE-
SENCIAL  20/2022, CUJO O OBJETO É CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
DE ADMINISTRAÇAO, INTERAÇAO DE OPERAÇOES DECORRENTES 
DO USO DE CARTAO ALIMENTAÇAO PARA USO DOS SERVIDORES PU-
BLICOS DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, MARCADO PARA O DIA 
25 DE AGOSTO 2022, REDESIGNA PARA O DIA 12 DE SETEMBRO 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 16 DE AGOSTO DE 2022.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

                                                                                                   

PORTARIA Nº 7029 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE ao servidor efetivo JOSE CARLOS DO NASCIMENTO – Motorista 
– os benefícios do Segundo Quinquênio e Licença Prêmio, vencidos em 29 
de julho de 2022, com efeitos financeiros a partir de 30 de julho de 2022.

PORTARIA Nº 7030 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
ENQUADRA o servidor efetivo JOSE CARLOS DO NASCIMENTO – 
Motorista, na Referência CM-4B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que 
faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a 
partir de 01 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 7031 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
ENQUADRA, com efeitos financeiros a partir de 02 de agosto de 2022 – 
primeiro dia subsequente ao aniversário da posse, os servidores efetivos 
dos cargos a seguir relacionados, nas referências a que fazem jus devido 
a Progressão por Merecimento: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO – 
Motorista – Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 40h; LUIZ 
CARLOS HIGASHIHARAGUTI – Motorista – Referência CM-1C, Padrão 
Técnico Administrativo 40h.

PORTARIA Nº 7032 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE à servidora efetiva POLYANE LEAL DA SILVA, ocupante do 
cargo efetivo de Agente Parlamentar de Pessoal, Ref. CM-1C, Nível Técnico 
Administrativo 40h, o benefício da Licença Prêmio, vencida em 07 de janeiro 
de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATOS DE PORTARIAS

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Proclamas 
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FESTA POLÍTICA
Com a presença garantida do governador Rodrigo Garcia 
e do deputado Geninho Zuliani, candidato a vice-gover-
nador de Rodrigo, na próxima sexta-feira, dia 19, o depu-
tado estadual Itamar Borges vai fazer um festão, a partir 
das 19h, no Buffet Manoel Carlos, em Engenheiro Sch-
mitt, para o lançamento de sua campanha a deputado.

RODEIO I 
Com todos os hotéis absolutamente lotados e ainda al-
guns dos arredores como Olímpia e Rio Preto, abre-se 
amanhã, o maior rodeio brasileiro e da América Latina, 
a  Festa do Peão de Barretos, a uma distância abissal de 
suas similares, que nessa retomada presencial após a 
pandemia, espera receber 900 mil visitantes até o encer-
ramento, dia 28 de agosto.

GOLF PARTY
O Quinta do Golfe recebe no próximo finde - sexta,19, e 
sábado,20 - a 13ª. edição do Aberto de Golfe,considerado 
um dos melhores do Estado, que deverá reunir em torno 
de 150 golfistas de todo o país. Na sexta-feira, com wel-
come cocktail, a partir de 19h, e no sábado, O Sunset Party, 
a festa de encerramento e premiação no Varanda Amicci, 
a partir de 18h. A Banda Lier e o DJ Felpe animam a sexta-
-feira e no sábado, Marcelo Bastos, Einstein, Mila Denim 
e Valter Jr e Vinícius. A organização da festa de encerra-
mento é  de Fred Tonelli, Hugo Pastel e Vicor Miranda.

RODEIO III
Além do rodeio, grande estrela do evento, mais de 100 
shows musicais confirmados, serão exibidos em cinco pal-
cos. A grade conta com grandes nomes da música sertaneja 
como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano,-
Cesar Menotti & Fabiano, Bruno & Marrone e muito mais.
Outros ritmos também têm espaço nos palcos com artistas 
como Wesley Safadão,Alok,Dilsinho,Hungria, DubDogz, Pe-
dro Sampaio e Sevenn.Outra novidade na programação é a 
apresentação beneficente do evangelista Deive Leonardo.

RODEIO II 
Essa edição, a 65ª., aterrissa no complexo de 2 milhões 
de metros quadrados, o Parque do Peão, que, segundo 
Jerônimo Luiz Muzetti, o presidente da Associação Os In-
dependentes, recebeu um investimento de cerca de R$ 10 
milhões em obras e melhorias só para este ano e deverá 
gerar  cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos.

RODEIO IV
Já o rodeio, terá competições da final da PBR Brazil 
(18 a 21), Super Copa Barretos de Três Tambores (19 a 
24), final da Liga Nacional de Rodeio -- LNR (22 a 24 
e 27) e o 28º Barretos International Rodeo (25 a 28) 
com competições nas modalidades rodeio em tou-
ros,cutiano, sela americana, bareback, três tambores 
e team penning.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Começou ontem oficialmente a campa-

nha eleitoral.Agora vale tudo:santinho, passeata,carreata,mo-
tociata,comício,pampeiro e foguetório.É a deliciosa festa de 

Democracia.

*O pastor Cláudio Duarte se apresenta dia 18 de 
novembro, no Centro Regional de Eventos, com ingressos a R$ 

80,00 e R$ 150,00. 

*Será reaberto em setembro,quando o Brasil 
comemora 200 anos de Independência, o Museu do Ipiranga, 

totalmente reformado.

*Evanilda Amaral e Miguel Jabur via-
jam dia 28 para diazinhos curtindo o litoral de Pernambuco, 

hospedados no Vila Galé, primeira unidade do grupo hoteleiro 
português no Brasil.

*A Lide Noroeste Paulista convida para o Business 
Dinner dia 23 de agosto, terça-feira, com palestra de Rogério 

Gabriel do Grupo MoveEdu. Merci. 

*A Acadêmica Patrícia Reis Buzini, da ARLEC 
recebeu Menção Honrosa com sua obra ‘Ararinha-azul’, na Ex-

posicão Coletiva de Artes Plásticas do Museu Casa de Portinari 
cuja mostra ficará aberta até o dia 22, no centro de 

Brodowski. Parabéns!. 

*Com vista para o Pão de Açúcar e o Cristo Re-
dentor, começa a funcionar em 1º de setembro, na varanda do 

Vivo Rio,o Dinner in The Sky. Vem a ser uma estrutura onde o 
carioca poderá jantar a 50 metros de altura. A capacidade será 

22 pessoas por vez, enquanto as experiências terão duração 
de até 70 minutos.

A8 |

Titular da cadeira de Nº22 da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de letras e cultura

PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

DESLUMBRANTE - São de Rio Preto- leia-se Trimach Móveis, da 
empresária Rose Guarnieri-os serviços de marcenaria e móveis 
do Hospital Blanc, de um grupo gaúcho de Porto Alegre,que está 
chegando a São Paulo apenas para realizar cirurgias com aten-
dimento de altíssimo padrão e tratamento seis estrelas, com 
o conceito de encantar em cada detalhe e proporcionar uma 
experiência acolhedora para médicos e pacientes, que sentir-
-se tão únicos e completamente seguros. Instalado na Avenida 
Bandeirantes, no Itaim Bibi, o projeto é uma parceria do Grupo 
FK e traz a assinatura da arquiteta Bia Gadia. Será sem dúvida, 
um hotel para acolher milionários e celebridades,com 20 salas 
de cirurgia e tratamento VIP seis estrelas em seus 13 mil m2. 
Até a cozinha é de griffe, assinada pelo chef Henrique Fogaça 
do programa MasterChef, da Band. Chic, non?
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CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
EDITAL DE ELEIÇÃO DE VACÂNCIA
RESOLUÇÃO Nº 002/2022
Aos 1 9 ( d e z e n o v e )  d i a s do mês de j u l h o  do ano de 2022, em 
reunião  ordinária do CMPCD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência, resolve-se NOMEAR Comissão Eleitoral provisória 
para a coodernação do processo eleitoral dos membros da 
sociedade civi l  do  Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
- CMPCD. A referida Comissão tem  por meta analisar, alterar e 
propor as regras, procedimentos e prazos que regulamentarão as 
condições para o processo eleitoral nos conformes da Lei n° 8.901 
de 23 de abri l  de 2003 e suas alterações. Ficam estabelecidos os 
regulamentos para a presente eleição:
Artigo 1º Ficam nomeados para a Comissão eleitoral os seguintes 
conselheiros: 
I - Eder Jacob de Souza (ARCD)
II - Marcelo De Oliveira Lavezzo (OAB)
III - Mariana Morasco Chiavatelli Penteado (Secretaria Municipal de Obras) 
IV- Erika Volpe Marangoni (Secretaria Municipal de Educação).
Artigo 2º - Serão eleitos 8 (oito) membros, sendo 3 (três) titulares e 5 
(cinco) suplentes representantes de Instituições da Sociedade Civil 
que preencham as condições desta Resolução, conforme segue:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas 
com Deficiências – Autistas;
b) 1 (um) titular e 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas 
com Deficiências Físicas;
c) 1 (um) suplente representante de Instituições de Pessoas com Deficiências 
Visuais;
d) 1 (um) titular e 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas 
com Deficiências Auditivas;
e) 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas com Múltiplas 
Deficiências.
§ 1°. Cada instituição poderá indicar apenas 1 (um) representante 
como Candidato.
§ 2°. Cada Candidato à conselheiro poderá exercer apenas uma 
representação por mandato.
§ 3°. O Candidato que após eleito e, por qualquer motivo, não 
mais pertencer à categoria representativa estará automaticamente 
desligado do CMPCD, devendo a instituição prover um substituto 
nos termos desta Resolução, da Lei n° 8.901/2003 e do Regimento 
Interno. 
Artigo 3º - Os representantes indicados como Candidato 
pelas Instituições para atuarem como Conselheiros deverão ser 
diretores, sócios fundadores e/ou funcionários dessas Instituições, 
que deverão, além deste vínculo, terem disponibilidade para 
contribuir com o CMPcD.
Artigo 4º - Os representantes indicados como Eleitor pelas 
Instituições para elegerem os Candidatos deverão ser diretores, 
sócios fundadores e/ou funcionários dessas Instituições que 
deverão apresentar a devida indicação.
Artigo 5º - As inscrições para ser Eleitor e Candidato à Conselheiro deverão 
ser efetivadas até o dia 31/08/2022, até às 16h, através do link https://forms.
gle/qPPvFEe3eUr7tfma7 ou presencialmente no Setor de Conselhos à Rua 
Bernardino de Campos, 4075. 
§1°. Para se inscrever como Candidato e concorrer ao cargo de Conselheiro 
deverá ser apresentada a documentação abaixo:
a) Cópia dos documentos comprobatórios da legalidade das instituições, 
como Estatuto ou Contrato Social, Ata da Assembléia de eleição da diretoria 
atual e CNPJ com inscrição ativa;
b) Carta de representação enquanto Candidato ao cargo de Conselheiro 
emitida pela Instituição representada e assinada por quem tenha poderes 
para tanto, conforme Anexo I;
c) Comprovação de vínculo entre os representantes e a Instituição que 
possam validar a indicação;
d) Cópia dos documentos pessoais do Candidato indicado ao cargo de 
Conselheiro:
Cópia do documento com foto contendo o número do CPF (como 
RG ou CNH)
Certidão de Antecedentes Criminais do Estado de São Paulo.
§2°. Para se inscrever como Eleitor deverá ser apresentada carta 
representação enquanto Eleitor emitida pela Instituição representada e 
assinada por quem tenha poderes para tanto conforme Anexo II.
Artigo 6° - Os Conselheiros representantes da sociedade civi l 
que atualmente f inalizam dois mandatos seguidos não poderão 
concorrer à vaga de Conselheiro neste processo eleitoral, 
conforme § 4°, do art. 2° da Lei Ordinária n° 8.901/2003 e suas 
alterações. 
Artigo 7º - No dia 03/09/2022, será divulgada a relação dos candidatos 
inscritos e os candidatos considerados ELEGÍVEIS no Diário Oficial do 
Município. 
§ 1°. O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias a partir 
da publicação no dia 03/09/2022, através do e-mail cmpcd@riopreto.sp.gov.
br, devendo conter a identificação da Associação, Entidade ou Movimento de 
Sociedade Civil, o nome do candidato e justificativa/motivo do recurso. 
§ 2°. Após avaliação dos recursos pela Comissão Eleitoral, o resultado será 
divulgado no dia 10/09/2022.
§ 3°. As vagas serão preenchidas conforme estabelecido abaixo:
a) Os candidatos mais votados de cada segmento serão considerados 
titulares até a completude do preenchimento das vagas titulares;
b) Os candidatos mais votados de cada segmento após o preenchimento 
das vagas titulares serão considerados suplentes até a completude do 
preenchimento das vagas suplentes; 
c) Os candidatos mais votados de cada segmento após o preenchimento das 
vagas suplentes comporão uma lista de espera para o caso de haver algum 
impedimento para a posse dos candidatos descritos nas alíneas “a” e “b”.
§ 4°.  A eleição será aberta para que toda a população presente possa 
acompanhar;
§ 5°.  Participarão como votantes aquelas pessoas que se inscreverem 
enquanto candidatos previamente, a partir do formulário contido no art. 3°, 
podendo votar apenas para o segmento que representarem, com direito a 2 
(dois) votos, conforme estabelecido no processo eleitoral anterior;
§ 6°.  Caso alguma vaga, tanto de titular como suplente, não seja preenchida 
neste pleito, repetir-se-á a eleição tantas vezes quantas sejam necessárias 
para o preenchimento da respectiva vaga.
Artigo 8º - A homologação dos candidatos eleitos será em reunião 
extraordinária no dia 13/09/2022 às 9 horas.
Artigo 9º - A apuração será realizada imediatamente após o encerramento da 
votação, pelo Grupo de Trabalho que estiver atuando nas eleições, lavrando-
se a ATA.
Artigo 10º - Os Conselheiros eleitos serão empossados na Reunião 
Ordinária de 20/09/2022, às 9 horas.
Artigo 11º – Os casos omissos relativos a este Processo Eleitoral serão 
resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Artigo 12° – As exigências de divulgação e publicidade serão consideradas 
como atendidas mediante publicação deste edital no Diário Oficial do 
Município, no sítio oficial e em redes sociais do conselho.
São José do Rio Preto, 16 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
EMPENHO 12332/22
Considerando o atraso para instalação do item pertencente a nota de empenho 
em epígrafe. Considerando previsão contratual, item 2.3.1. Fica a contratada 

NOTIFICADA para REALIZAR A INSTALAÇÃO E O TREINAMENTO, no 
prazo de 48 horas, contados do recebimento desta, 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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
ATA 0837/21
Considerando editais dos processos licitatórios quanto à regularidade fiscal 
do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea b e c, bem como previsão 
contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. Fica o representante legal da empresa 
supramencionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO ESTADUAL 
DE SP e CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, 
no prazo de 24h, contados do recebimento desta, 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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO 13665/22 E 10167/22
Considerando informações recebidas pela Gerência de Manutenção/
Suprimentos ref. ao item cód. 57089. Fica o representante legal da 
contratada notificado derradeiramente para substituir no prazo de 3 dias, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 2 unidades do item. 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
CONTRATADA: VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO 13665/22
Considerando manifestação da Gerência de Manutenção quanto ao atraso 
no atendimento do chamado 48784. Fica a contratada supramencionada 
NOTIFICADA a REALIZAR O ATENDIMENTO E FINALIZAR O CHAMADO, 
no prazo de 24 horas, contados do recebimento desta, 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
COMUNICADO
PREGÃO ELETRONICO N.º 752/2021 
INSTRUMENTO DE CONTRATO PRE/0021/22
CONTRATADA: EBSX SOLUTIONS LTDA
ASSUNTO: RESCISÃO CONTRATUAL
Considerando os fatos narrados no Interno nº 85/2022 da Gerência de 
Gestão de Contratos; Considerando que foi garantido a contratada o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme registros constantes do 
processo e a empresa apresentou defesa intempestivamente. Além do que, 
vale ressaltar que o contrato não foi realizado com pessoa física, mas sim 
com sociedade empresária, do tipo por cotas de responsabilidade limitada 
(sociedade LTDA), cujo traço marcante é o da organização empresarial e 
impessoalidade. Considerando os Princípios da Legalidade, da Moralidade 
Administrativa, da Indisponibilidade do Interesse Público, o da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório e o Poder Discricionário da Administração Pública; 
DECIDO: 1- Com fundamento nos artigos 78, incisos I e II  e 79, I, ambos da 
Lei 8.666/93, bem como cláusula 5, do Instrumento de Contrato, RESCINDIR 
O INSTRUMENTO DE CONTRATO, de forma unilateral; 2- Aplicar à empresa 
EBSX SOLUTIONS LTDA a penalidade de multa de 30% (trinta por cento) 
sobre obrigações não cumpridas conforme estipulado na Cláusula 6.2 item 
V do Instrumento de Contrato; 3- Suspender o direito da empresa EBSX 
SOLUTIONS LTDA em licitar e contratar com esta Administração, pelo prazo 
de 2 (dois) anos, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 10.502/02, bem 
como cláusula 6.8 do Instrumento de Contrato; 4- Determinar que o valor 
da multa aplicada seja descontado, caso existam, de valores devidos por 
esta Administração à referida empresa, conforme estabelecido na Cláusula 
6.3 do Instrumento de Contrato; Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para a empresa, em querendo, apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais.  Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária 
Municipal de Educação
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade nº 18/2022 – Contrato: INL/0017/2022
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
CORREIOS
OBJETO: Prestação de serviços de executar ações referentes à atualização 
de cadastro único para programas sociais através de produtos por meio de 
pacote de serviços dos correios. Valor total: R$40.000,00. SEMAS. Helena 
C.R.S. Marangoni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2022 - ATA Nº 0665/22
CONTRATADA: JOÃO GABRIEL POLONI MARIN -ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros 
- Valores Unitários – Item 1 - R$4,00; Item 2 - R$4,00; Item 5 - R$4,50; Item 
8 – R$3,79; Item 11 – R$4,79; Item 16 – R$3,89; Item 22 – R$3,90; Item 23 – 
R$6,70; Item 24 – R$9,00; Item 26 – R$3,70; Item 28 – R$11,50 - Gab. Pref. 
– José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2022 - ATA Nº 0666/22
CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar - Valor Unitário – Item 1 - 
R$895,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2022 - ATA Nº 0667/22
CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas - Valores Unitários – Item 
3 - R$5,2400; Item 4 - R$5,2400 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 17466/2022
CONTRATO Nº: DPL/0050/22
CONTRATADA: GILBERTO ALVES DE SOUZA 02661321462
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e assistência 
técnica, incluso mão de obra especializada e fornecimento de gás nos 
aparelhos de ar condicionado - SMCS – Mario Novelino Alonso Soler- Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$12.000,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 354/2022 – Processo n.º 12.901/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço com fornecimento 
de materiais para instalação de sistema de irrigação automático na Praça Dom 
José Marcondes e na Praça Cívica. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 11/08/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
OLIVEIRA & BORGES MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Jorge Luis de Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo.
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 306/2022 – 
PROCESSO Nº 12.508/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA 
UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DE VIAS E PRAÇAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/08/2022 
às 14:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2022 – 
PROCESSO Nº 12.513/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 
E REATORES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE VIAS E PRAÇAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
18/08/2022 às 14:30h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 357/2022 – 
PROCESSO Nº 12.947/2022. 
Objeto: Aquisição de aparelho de raio X fixo para o Pronto Socorro Santo 
Antônio. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/08/2022 às 09:00h para 
continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 397/2022 – 
PROCESSO Nº 13.256/2022. 
Objeto: registro de preços para aquisição de gênero alimentício (carnes) em 
atendimento a demanda das unidades escolares e demais órgãos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 19/08/2022 às 
09:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2022 – 
PROCESSO Nº 13.261/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material elétrico para atender 
a ampliação e manutenção da iluminação pública do município. Secretaria 
Municipal de Obras. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 18/08/2022 às 11:00h para continuidade dos trabalhos 
– Celia Candida Faria - 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° 475/2022, processo 13.978/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de cadeiras de rodas em 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022 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.
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° 482/2022, processo 
14.000/2022 objetivando a contratação de empresa com fornecimento de 
material para manutenção preventiva e limpeza completa nos equipamentos 
de ar condicionado. Secretaria Municipal da Fazenda. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 01/09/2022 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° 495/2022, processo 14.140/2022 
objetivando a aquisição de caixa de instrumentais cirúrgicos para o Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal da Saúde. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 30/08/2022 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° 496/2022, processo 14.154/2022 
objetivando a aquisição de equipamentos agrícolas para o Pq. Da Represa 
e Zoo Municipal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022 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.
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° 497/2022, processo 14.155/2022 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de posto de 
serviço terceirizado de copeiragem. Secretaria Municipal do Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 31/08/2022 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.
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 691/2021 – Processo nº 15.063/2021
Nos termos do Item 5 do Capítulo XII do edital, Revogo o processo 
licitatório em epigrafe para melhor adequação do objeto às necessidades da 
Administração. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Contratações Públicas
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 177/2022 – Processo nº 11.540/2022
Nos termos do Item 5 do Capítulo XI do edital, Revogo o processo licitatório em 
epigrafe para melhor adequação do objeto às necessidades da Administração. 
Israel Cestari Júnior – Sec. Mun. de Obras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.897 DE 15 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, ELAINE CRISTINA VILAS BOAS FARIAS para substituir o(a) 
servidor(a) ELIDA CRISTINA DOS SANTOS – ocupante da função de 
confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 15/08/2022 a 03/09/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 19.271
DE 15 DE AGOSTO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 
6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :



B2| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 17 de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 522.296,00 (quinhentos e vinte e dois mil, 
duzentos e noventa e seis reais), para reforço de dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 70 -----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 680 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
21.01.08.244.0021.2055.4450.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
E IGUALDADE RACIAL
Ficha 682 ---------------------------------------R$ 60.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.01.08.244.0021.2055.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 266 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 274 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 691 ---------------------------------------R$ 8.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 684 ---------------------------------------R$ 2.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 685 ---------------------------------------R$ 3.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3390.32.01 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 698 ---------------------------------------R$ 16.500,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2023.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 693 ---------------------------------------R$ 12.796,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo º 
decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos 
termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 69  ----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 673 ---------------------------------------R$ 70.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.01.08.244.0021.2055.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 298 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 683 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 690 ---------------------------------------R$ 3.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.14.01 – Diárias civil
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 697 ---------------------------------------R$ 29.296,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2023.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 13.050.000,00 (treze milhões, cinquenta mil 
reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 299 ---------------------------------------R$ 2.400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 290 ---------------------------------------R$ 300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 289 ---------------------------------------R$ 3.950.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 267 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.02 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 256 ---------------------------------------R$ 1.100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.52.02 – Equipamentos e material permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 473 ---------------------------------------R$ 4.900.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º 
decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de receita 49, 220, 
464, 216, 20 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e 
§ 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 20.841.500,00 (vinte milhões, oitocentos e 
quarenta e um mil, quinhentos reais), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 232 ---------------------------------------R$ 10.500.000,00
Programa 27 – Encargos Especiais
05.01.28.843.0027.0005.3290.21.01 – Juros sobre a dívida por contrato
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 233 ---------------------------------------R$ 3.000.000,00
Programa 27 – Encargos Especiais
05.01.28.843.0027.0005.4690.71.01 – Principal da dívida contratual resgatado
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 96 -----------------------------------------R$ 3.300.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.28.846.0002.0002.3390.47.01 – Obrigações tributárias e contributivas
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 237 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 235 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 241 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3391.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 144 ---------------------------------------R$ 541.500,00
Programa 3 – Implementação do SUAS
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04.02.08.244.0003.2043.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 511 ----------------------------------------R$ 2.500.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 
5º decorrem do superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2021, nos termos do que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de agosto de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52036/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado 
deixou de atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) 
A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 
93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM 
MULTA R$ 1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos), OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de 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. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52037/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado 
deixou de atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) 
A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 
93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 40 UFM 
MULTA R$ 2.771,60 (dois mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta 
centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de 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. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52038/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC 
Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 10 UFM MULTA R$ 692,90 (seiscentos 
e noventa e dois reais e noventa centavos) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: 
O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima 
mencionado, sob pena de aplicação de 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. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 

sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52039/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 
650/2021 BASE DE CÁLCULO 30 UFM MULTA R$ 2.078,70 (dois mil, setenta 
e oito reais e setenta centavos) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. O pagamento 
da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, 
sob pena de aplicação de 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. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52040/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado 
deixou de atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) 
A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 
93 da LC 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC 650/2021 BASE DE CÁLCULO 50 UFM 
MULTA R$ 3.464,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e 
cinquenta centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de 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. . Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22776/2022
FICA NOTIFICADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal 
/ Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36, 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: 
MOTIVO: A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença 
de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, 
LEI VIGENTE: Art. 93 da LC 650/2021, PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: 
Multa de 50 UFM (x2 R$6.929,00); MOTIVO: A exploração de qualquer meio 
de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela 
municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, 
PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: Multa de 10 UFM (x2 R$1.385,80), 
MOTIVO: A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença 
de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, 
LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: 
Multa de 40 UFM (x2 R$5.543,20), MOTIVO: A exploração de qualquer meio 
de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela 
municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, 
PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: Multa de 30 UFM (x2 R$4.157,40), 
MOTIVO: A exploração de qualquer meio de publicidade depende de 
Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 1º 
REINCIDÊNCIA, LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, PRAZO: 0dia(s), 
Não Cumprimento: Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). OBSERVAÇÃO: 
RETIRAR IMEDIATAMENTE TODA A PUBLICIDADE QUE ESTA AFIXADA 
NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE POIS E EXPRESSAMENTE PROIBIDO. 
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 MARILENE ANTUNES FERNANDES uma vez que ocorreu a 
devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2022
EDITAL 01/2022-SMC – AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
RESULTADO FINAL – PÓS RECURSOS - RATIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto informa que, 
decorrido o prazo legal para apresentação de Recursos ao Resultado Final 
do Edital 01/2022-SMC – Ações Artísticas e Culturais e, tendo a Comissão de 
Avaliação e Seleção, após análise dos mesmos, mantido as colocações de 
selecionados e suplentes publicada anteriormente, ratifica o Resultado Final 
apresentado em 05 de agosto de 2022.
Para tanto, passa a contar dessa data o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação da documentação exigida para contratação, de acordo com o 
Art. 28 do Edital.
São José do Rio Preto/SP, 17 de agosto de 2022.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA DE CULTURA
FEM – FESTIVAL NACIONAL DE MPB VINÍCIUS NUCCI CUCOLICCHIO
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de 
Cultura, faz saber ao público interessado o lançamento do Regulamento e 
abertura de inscrições para o 15º FEM – Festival Nacional de MPB Vinícius 
Nucci Cucolicchio, conforme segue:
15º FEM – Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto
Vinícius Nucci Cucolicchio
Regulamento
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O FEM – Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto Vinícius Nucci Cucolicchio será realizado de 25 a 27 
de outubro de 2022, no Teatro Municipal Paulo Moura, em São José do Rio Preto/SP.
O FEM tem como objetivo incentivar a criação musical, abrir espaço para novos talentos, promover o intercâmbio 
cultural e oferecer ao público um evento de nível e qualidade musical para a cidade e região.  
1. Das inscrições
1.1 - As inscrições deverão ser efetuadas de 17 de agosto de 2022 até às 15h do dia 16 de setembro de 2022, 
exclusivamente pelo site www.riopreto.sp.gov.br/fem.
1.2 -  Para inscrever-se é necessário:
I. O preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição;
II. Anexar letra da música em arquivo Word, nomeado somente com o título da música;
III. Anexar música inscrita, em arquivo MP3, nomeado somente com o título da música;
IV. Anexar cópia do RG e CPF do proponente, em um único arquivo PDF;
V. Anexar cópia de comprovante de residência.
1.3 - Será aceita apenas uma música por inscrição e autor;
1.4 - A inscrição é gratuita.
1.5 - A música inscrita deverá ter letra em língua portuguesa, ser original e inédita. Entende-se por inédita a música 
que nunca tenha sido comercializada e, por original, a música não plagiada de outra já existente, considerando-se 
tanto a letra como o arranjo. 
1.6 - Fica vedada a inscrição de músicas que já participaram de outras edições do FEM - Festival Nacional de MPB 
de São José do Rio Preto.
2. Da seleção
2.1 - Serão selecionadas 28 (vinte e oito) músicas, sendo 14 (quatorze) músicas da cidade de São José Rio Preto, 
que comporão o FEM Rio Preto, e 14 (quatorze) músicas de outras cidades que comporão o FEM Nacional. 
2.2 - A seleção será realizada por uma Comissão, formada por 03 (três) profissionais de notório conhecimento na 
área musical.
3. Da documentação
3.1 -  Os selecionados deverão apresentar os seguintes documentos:
I - Pessoa jurídica
a) Currículo artístico do participante;
b) CNPJ;
c) Certificado de Regularidade do FGTS;
d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
e) Dados bancários da empresa (conta jurídica).
II - Pessoa física
a) Currículo artístico do participante;
b) Cópia do RG e CPF ou CNH;
c) Cópia do comprovante de residência;
d) Cópia do cartão cidadão ou PIS ou NIT ou PASEP;
e) CND Federal;
f) Consulta ao e-Social.
g) Dados bancários do proponente.
3.2 - Sobre os valores incidirão impostos previstos em leis vigentes e o pagamento ocorrerá em até 30 dias da data 
de emissão da NF e/ou assinatura do recibo. 
3.3 - A não entrega de qualquer um dos documentos, inabilita a participação do selecionado.
4. Dos cachês de participação
4.1 - Cada um dos 28 (vinte e oito) selecionados receberá cachê de participação, conforme descrito abaixo:
I - R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) – distância até 300 km de São José do Rio Preto;
II - R$ 700,00 (setecentos reais) – distância de 301 km a 700 km de São José do Rio Preto.
III - R$ 1.000,00 (mil reais) – distância acima de 701 Km de São José do Rio Preto.
4.2 – Despesas com transporte, hospedagem e alimentação correrão por conta de cada participante.
5. Das fases 
5.1 - A fase FEM Rio Preto será realizada no dia 25 de outubro de 2022, a partir das 19h.
5.2 - Das 14 (quatorze) músicas apresentadas na fase FEM Rio Preto, 06 (seis) serão classificadas para a fase do 
FEM Nacional.
5.3 – A fase FEM Nacional será realizada no dia 26 de outubro de 2022, a partir das 19h.
5.4 - Serão apresentadas 20 (vinte) músicas, sendo 14 (quatorze) selecionadas das demais cidades do país e as 06 
(seis) classificadas na fase FEM Rio Preto.

6. Dos ensaios e apresentações
6.1 - As músicas selecionadas poderão ser interpretadas pelos(as) autores(as) ou por pessoas por elas(es)  indicadas 
no ato da inscrição.
6.2 - Cada intérprete só poderá apresentar 01 (uma) única canção. 
6.3 - O concorrente poderá participar como instrumentista ou vocal de apoio em outras músicas concorrentes.  
6.4 – Os ensaios serão realizados no Teatro Municipal Paulo Moura, nos dias das fases, das 9h30 às 12h e das 
13h30 às 16h, por agendamento.
6.5 -  Os horários definidos para ensaios deverão ser cumpridos rigorosamente, tendo 20 minutos para cada canção 
concorrente.
6.6 -  A ordem das apresentações será definida por meio de sorteio, realizado previamente pela Comissão 
Organizadora.
6.7 - Todos os concorrentes deverão chegar ao Teatro com 40 minutos de antecedência de suas apresentações.
6.8 - Os concorrentes poderão optar pela Banda FEM (completa ou parcial), composta por 7 instrumentistas:  dois 
tecladistas, um contrabaixista, um baterista, um percussionista, um violonista, um saxofonista (ou flautista), 
que ficarão à disposição dos concorrentes nos dois dias de apresentações. 
6.9 - O concorrente que optar pelo acompanhamento dos instrumentistas deverá anexar junto com o material de 
inscrição uma cópia da letra com cifra ou partitura. Quem não optar, no momento da inscrição, pelo acompanhamento 
da Banda FEM, não poderá decidir após a seleção.
6.10 - Os arranjos serão executados de acordo com o áudio enviado na inscrição, evitando assim mudanças 
posteriores. 
6.11 - Portanto, é necessário que o concorrente envie o material com o arranjo e tom que será executado na 
apresentação.
6.12 - Não haverá alterações de arranjos durante os ensaios.
6.13 - É proibida a utilização de playback.
7. Da Comissão Julgadora
7.1 -  A Comissão Julgadora e de Premiação será composta por 3 (três) profissionais de notório saber da área 
musical, não residentes em São José do Rio Preto.
7.2 - A decisão da Comissão Julgadora e de Premiação é soberana e inquestionável.
7.3 - Em caso de denúncia e confirmação de plágio, a(o) candidata(o) será excluída(o) da Premiação. 
7.4 - A denúncia deverá ser efetuada nos dias das fases de classificação, ficando vedada no dia da Premiação. 
8. Da premiação
8.1 – A noite de encerramento e a cerimônia de premiação, será realizada no dia 27 de outubro de 2022, às 20h.
1.2 – Na cerimônia de encerramento, serão concedidos os seguintes prêmios:
1º lugar...............................................................................R$ 10.000,00 (dez mil reais) + troféu
2º lugar...............................................................................R$ 7.000,00 (sete mil reais) + troféu
3º lugar...............................................................................R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + troféu
4º lugar...............................................................................R$ 3.000,00 (três mil reais) + troféu
5º lugar...............................................................................R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu
Melhor intérprete ...............................................................R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu
Melhor letra .......................................................................R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu
Melhor canção de músicos de São José do Rio Preto......R$ 2.000,00 + troféu
Aclamação popular ...........................................................troféu
9. Das disposições gerais
9.1 - A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto reserva-se ao direito de gravar imagens e áudios dos ensaios 
e das apresentações da 15ª edição do Festival de MPB de São José Rio Preto Vinicius Nucci Cucolicchio, sob forma 
de divulgação, sem fins lucrativos e para efeito de produção de material de difusão.
9.2 - A Secretaria Municipal de Cultura enviará ao ECAD, relação das músicas selecionadas e recolherá a taxa 
referente à apresentação das mesmas no evento. 
9.3 - Cabe ao artista, por meio de suas Associações, requererem os direitos da mesma. 
9.4 -  A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de, a qualquer momento, excluir a música do participante que 
não observar as normas deste Regulamento.
9.5 - A inscrição ao 15º FEM – Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto Vinicius Nucci Cucolicchio, 
pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente Regulamento.
9.6 - Os casos omissos neste Regulamento serão avaliados e deliberados pela Secretaria Municipal de Cultura.
São José do Rio Preto, 18 de agosto de 2022.
Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

ANEXO INTEGRANTE DA LEI Nº 14.227, DE 9 DE AGOSTO DE 2022.
ANEXO
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:

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo
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te

m
en

te
 R

es
id

en
ci

al

02

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação com dois 
pavimentos, conforme 
Níveis do Anexo 05

● residencial: em 
loteamento fechado 
ou condomínios

● institucional

12,00m 360,00m² 1 60% 7,50m 4,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Taxa de 
Ocupação 

Altura 
Máxima

Recuos Mínimos
Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

U
so

 M
is

to
 d

e 
B

ai
xa

 D
en

si
da

de

03

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea, 
edificação com 
dois pavimentos ou 
conjuntos comerciais, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: em 
loteamento fechado, 
condomínios 
ou conjunto 
habitacional, tanto 
justaposto quanto 
superposto

● Unidade 
Autônoma Estudantil

● atividades 
econômicas: em 
condomínios

● institucional 

10,00m 200,00m² 2 60% 7,50m 3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e 

com aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação em divisa com a via 

pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - 
1,50m

edificação térrea com aberturas à 
divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

U
so

 M
is

to
 d

e 
M

éd
ia

 D
en

si
da

de

04

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada ou habitação 
multifamiliar vertical

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação vertical, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: em 
loteamento fechado, 
condomínios 
ou conjunto 
habitacional, tanto 
justaposto quanto 
superposto

● institucional

10,00m 200,00m²

2
edificação com até 

dois pavimentos
60% 7,50m 3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e 

com aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação em divisa com a via 

pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - 
1,50m

edificação térrea com aberturas à 
divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

4
edificação acima de 

dois pavimentos
50%

conforme 
CINDACTA 
e COMAER

5,00m
(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m

edificação acima de dois 
pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m 
de cada lateral

edificação acima de dois pavimentos

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas
Ìndice de 

Aproveitamento 
Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

R
ec

up
er

aç
ão

 U
rb

an
a

05

● residencial: em habitação 
unifamiliar isolada ou 
habitação multifamiliar 
vertical

● atividades econômicas: 
em edificação térrea 
ou edificação vertical, 
conforme Níveis do Anexo 
05

● misto

● outros: em área de 
recuperação urbana a ser 
revitalizada, preservada 
com diversidade de uso, 
configurada como zona de 
qualidade urbana em vias 
de degradação e que por 
isso deve ser recuperada, 
expansão central 
controlada destinada 
à expansão do atual 
centro urbano para áreas 
próximas, com controle de 
uso e ocupação do solo

● residencial: 
em loteamento 
fechado, 
condomínios 
ou conjunto 
habitacional, 
tanto justaposto 
quanto 
superposto

● institucional

10,00m 200,00m²

2
edificação 

com até dois 
pavimentos

80%

´10,00m
edificação 

com 
até dois 

pavimentos
5,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

4
edificação 

acima de dois 
pavimentos

40%

conforme 
CINDACTA 
e COMAER
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m 
de cada lateral

edificação acima de dois pavimentos

Taxa de Permeabilidade 
Mínima:

50% da área de recuo frontal sendo a área drenante localizada em recuo com a via pública, subtraindo-se esta área do cômputo necessário 
para o dispositivo de retenção de águas pluviais
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Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas
Ìndice de 

Aproveitamento 
Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

Pr
ed

om
in

an
te

m
en

te
 C
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● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação vertical, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: 
habitação multifamiliar 
vertical

● industrial: em 
microindústrias, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

12,00m 360,00m² 4

66%

10,00m
edificação 

com 
até dois 

pavimentos

3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 
e edificação em divisa com a via 

pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

50%

conforme 
CINDACTA 
e COMAER
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

5,00m

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos 
- - - - - - - - - - - - - -

5,00m
edificação acima de dois 

pavimentos em divisa com a via 
pública

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m 
edificação acima de dois pavimentos 

- - - - - - - - - - - - - -
5,00m

edificação acima de dois pavimentos em 
divisa com a via pública

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

R
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● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
com dois pavimentos, 
desde que aprovados 
pelo CPDD, conforme 
Níveis do Anexo 05.

- - -
dimensão 
existente 
in loco

dimensão 
existente in 

loco
1

60%

ou

área 
consolidada 
contida no 

LEPAC 

7,50m 3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 

e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois 
pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

Se
rv

iç
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● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: 
em habitação 
multifamiliar vertical

● atividades 
econômicas: em 
edificação vertical 
conforme Níveis do 
Anexo 05

12,00m 360,00m² 2 70%

8,00m
edificação 

com 
até dois 

pavimentos
5,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 

e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois 
pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

conforme 
CINDACTA 
e COMAER
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois pavimentos

Zona
Usos Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

Av
en

id
as
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e 
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nd

o 
de
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e 
e 

Á
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● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada ou habitação 
multifamiliar vertical

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação vertical, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● atividades 
econômicas: 
em edificação 
ou condomínios 
a critério do 
GRAPROURB e do 
CPDDS, conforme 
Níveis do Anexo 05

12,00m 360,00m²

2

60%
edificação 

com 
até dois 

pavimentos

7,5

5,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - 
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - 
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - 
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - 
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

4

50% 
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

conforme 
CINDACTA 
e COMAER

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois pavimentos

Exceções: Obs.: para construção de edificações acima de 2 (dois) pavimentos nas Avenidas Anísio Haddad, José Munia, Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira e Lino José de Seixas, consultar Capítulo referente à Zona 10.

Taxa de Permeabilidade 
Mínima:

50% da área de recuo frontal sendo a área drenante localizada em recuo com a via pública, subtraindo-se esta área do cômputo necessário 
para o dispositivo de retenção de águas pluviais

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura Máxima Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

C
há

ca
ra

s 
de

 R
ec

re
io

14 edificação destinada 
a lazer

● atividades 
econômicas: em 
edificação a critério 
do GRAPROURB e 
do CPDDS

 
50,00m

Para loteamentos com 
aprovação definitiva 
anterior a publicação 

desta Lei 

5.000 m2
Para loteamentos 
com aprovação 

definitiva anterior a 
publicação desta Lei

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB 
e do CPDDS, 
caso a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso
25,00m

Para loteamentos com 
aprovação definitiva 

posterior a publicação 
desta Lei

2.500 m2
Para loteamentos 
com aprovação 

definitiva posterior a 
publicação desta Lei

* Excetuando o Loteamento Floresta Park (Lei 4.568 de 11/10/1.989 – 1.000 m2)

São José do Rio Preto, 16 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº 145/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica J A DEL ARCO 
ESTACIONAMENTO ME, CNPJ nº 35.635.288/0001-55 , cujo endereço atual 
é Tv. Annita Lombardi Vieira, 108 – Ret. Jaime Spínola de Castro, que ficou 
decidido por esta Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária no valor 
de R$ 692,90  (Seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) sendo 
lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000384-1, tendo em vista 
a infração ao disposto no Art. 4º da Lei Municipal nº 4481/1991, conforme Auto 
de Constatação/Notificação nº 22037. Referido valor deverá ser recolhido aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES 
Agente Fiscal de Posturas


