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QUEM VAI ADMINISTRAR?

HB sai na frente na disputa 
pelo hospital da Região Norte
A entidade obteve 89 pontos, ficando em primeiro lugar a frente do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

GCMs de Rio Preto e de outras cidades parti-
ciparam na semana passada  em Ribeirão Pre-
to de um curso de aperfeiçoamento de técnicas.  
CIDADES Pág.4

DOE SANGUE
A Fundação Faculdade Re-
gional de Medicina de São 
José do Rio Preto (Funfar-
me/Hospital de Base) foi 
anunciada nesta terça-feira, 
23, pela Comissão Especial 
da Prefeitura de Rio Preto, 

como a primeira colocada 
no processo de chamamen-
to público para escolha da 
Organização Social (OS) 
que vai administrar o Hos-
pital Municipal da Região 
Norte. POLÍTICA  Pág.3

BADY BASSITT

POLÍCIA

Rodeio 
começa hoje 
com primeira 
noite grátis

BEM-ESTAR ANIMAL

Vereadora 
defende 
criação de 
secretaria

Três UBSs 
são furtadas 
na mesma 
madrugada
Na madrugada desta ter-
ça-feira,23, três unidade 
Básicas de Saúde (UBSs), 
tiveram a fiação furtada e 
ficaram sem energia. Foram 
elas:  Vila Mayor, Parque 
Industrial e Renascer. Na 
madrugada do último sá-
bado (20/8), a UBS Nova 
Esperança também foi fur-
tada e depredada. Os equi-
pamentos danificados já 
estão sendo substituídos. 
CIDADES  Pág.4

CLUBE

Demolição de 
parte da sede 
do Palestra é 
embargada
A Prefeitura de Rio Preto 
embargou na manhã desta 
terça-feira (23) as obras de 
demolição que a empresa 
SuccesPar realiza na sede 
social do Palestra Esporte 
Clube. Os problemas come-
çaram no final de semana, 
com denúncias dos sócios. 
A Secretaria de Obras pediu 
a interrupção. A empresa 
manteve as atividades. A 
Prefeitura lacrou a sede. 
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BASQUETE

CAD perde 
e agora vai
enfrentar 
o Ourinhos

FUTEBOL

DIBEA

FEIRA DE ADOÇÃO

 A Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea) e o Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) promovem neste 
sábado, 27, nova feira de 
adoção de cães e gatos. 
A ação será realizada na 
sede do CCZ, das 9h às 
13h, e conta com a parce-
ria do Centro Universitá-
rio de Rio Preto (Unirp), 

por meio do curso de 
Medicina Veterinária. 
Todos os animais colo-
cados para doação estão 
saudáveis, vacinados e 
castrados (com exceção 
dos que não atingiram a 
idade mínima para cas-
tração). Na última feira 
foram adotados 17 ani-
mais. CIDADES Pág.5

MILAGRE NO HB
Um milagre  no 
Hospital de Base 
de Rio Preto dá su-
porte ao processo 
de canonização do 
beato da Igreja Ca-
tólica, Luiz Tiezza. 
Segundo o padre 
Tiago da Silva Me-
deiros, o processo 
para a canonização 
começou em agosto 
do ano passado.
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SEM BANHEIRO
UNISSEX
Projeto do vereador Anderson 
Branco, que proíbe banheiros 
unissex em Rio Preto, foi apro-
vado pela Câmara. 
POLÍTICA  Pág.3

Realidade 
Jovem joga 
hoje pelo 
Paulista
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O estoque do Hemocentro de Rio Preto atingiu o estado 
crítico, segundo Camila Galvão, coordenadora de capta-
ção. Tem apenas 20% para atender a 39 instituições da 
região. A baixa foi motivada pelo Dia dos Pais e devido 
à queda brusca na temperatura. Nos finais de semana 
uma média de 120 pessoas passam pelo Hemocentro. 
No domingo, Dia dos Pais, foram apenas 70 doadores 
computados. CIDADES Pág.5

GCM faz curso de ações táticas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS

ESTOQUE EM 20% 
PODE COLAPSAR 
HEMOCENTRO

Sérgio  SAMPAIO
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Minha bandeira é a saúde 
Valdomiro Lopes segue na sua sina de se apresentar como 

o candidato mais preocupado com a saúde nestas eleições. Em 
nova peça publicitária, o ex-prefeito de Rio Preto e candidato a 
deputado estadual pelo PSB, Vardo lembra do Centro Especia-
lizado na Saúde da Mulher que criou durante os dois mandatos 
como prefeito. “Para fazer o tratamento e o diagnóstico precoce 
do câncer de mama e do colo de útero que mais matam as mu-
lheres. Agora como deputado estadual eu quero transformar 
isso em um programa pra todo o Estado de São Paulo”, afirma 
Valdomiro que sempre faz questão de reforçar que é médico. 
Ele é fisiatra, especialista em reabilitações físicas.

Fala mais jovem! 
Falando em jovem, outro jovem na política, o artista de rua 

e violoncelista Abner Tofanelli, do PDT, candidato a deputado 
federal, também utilizou as redes para mobilizar este público. 
Lembrou que sempre foi “um jovem muito engajado” e que em 
2015 foi selecionado para ser deputado federal jovem no par-
lamento jovem brasileiro, iniciativa que dá voz a jovens que se 
destacam em várias áreas de atuação. “O que eu tenho a dizer 
para os políticos dessa casa é que eu esperava muito mais dos 
senhores. Que vocês não durmam enquanto nossa educação 
estiver ruim, enquanto nossa saúde estiver precária”, afirmou 
Tofanelli em vídeo da época em que discursou no Congresso. 
Abner foi o 10º candidato a vereador mais votado em 2020 com 
3.467 votos, tem 23 anos e só não assumiu uma cadeira devido 
a questão do cociente eleitoral.

Celi declara
Ex-vereadora de Rio Preto e ligada ao Sindicato dos Servi-

dores Públicos da cidade, da qual foi presidente, Celi Regina 
tenta uma cadeira na Câmara Federal pelo PT, nas eleições de 
outubro deste ano. Celi teve destaque importante no Legisla-
tivo local quando em seus mandatos defendeu causas como 
as ligadas a questão da mulher, como a luta para fortalecer os 
servidores municipais em relação a direitos e benefícios. Ao 
Tribunal Superior Eleitora (TSE), Celi declarou possuir bens 
que somam R$ 196 mil. Entre os itens declarados estão uma 
casa no valor de R$ 154,3 mil, um veiculo no valor de R$ 36,8 
mil e depósito em conta corrente que acumulam R$ 4,7 mil.

Bolsonaro e Lula
Depois da entrevista ao Jornal Nacional, na noite de se-

gunda-feira, 23, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou 
para integrantes da campanha disposição de participar dos 
debates entre candidatos ainda no primeiro turno. Mas ele 
condiciona sua ida ao comparecimento do ex-presidente Lula, 
do PT. Segundo um interlocutor, “o martelo não foi batido, 
mas está é a tendência no momento”. Bolsonaro demonstrou 
animação com a participação no JN, pois atingiu o objetivo de 
falar para um público maior -- que não são necessariamente 
seus eleitores, ou são pessoas ainda indecisas. “Se o presidente 
foi eficiente nisso, só as pesquisas poderão dizer”, disse esse 
interlocutor.

Fala jovem!
Jovem na política e apostando na sua jovialidade Edinho 

Filho (MDB) não poderia perder a oportunidade de dialogar 
com este grupo de eleitores. Ele que é candidato a federal, 
produziu vídeo publicado em suas redes sociais em que destaca 
que, caso eleito, vai investir nos jovens por meio de programas 
e capacitações. “Vou trabalhar pela capacitação dos jovens para 
o mercado de trabalho, focando nas novas profissões que irão 
surgir com a chegada da tecnologia 5G. Vamos juntos construir 
o futuro!”, afirma o herdeiro do prefeito que sabe que os votos 
do eleitorado jovem serão fundamentais nestas eleições.
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O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) disponibilizou um 
simulador de votação na urna 
eletrônica. Por meio do site do 
órgão, o eleitor pode treinar 
a sequência de votação que 
será adotada nas eleições de 
outubro. 

Antes de iniciar a simu-
lação, o eleitor deve escolher 
a votação de primeiro ou 
segundo turno. Em seguida, 
aparecerá a tela com o cargo 
em disputa e os partidos que 
participam do pleito virtual. 
Ao clicar nas agremiações, os 

TSE disponibiliza 
simulador de votação 
na urna eletrônica
Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

nomes e os números dos can-
didatos fictícios vão aparecer. 
Basta fazer a escolha, digitar 
o número correspondente na 
urna e confirmar. 

O primeiro cargo que deve 
ser preenchido na simulação é 
de deputado federal. Em segui-
da, os candidatos a deputado 
estadual ou distrital, senador, 
governador e presidente da 
República. 

O simulador foi implantado 
nas eleições de 2014. Segundo 
o TSE, a ferramenta ajuda o 
eleitor se familiarizar com a 
urna e pode reduzir o tempo 
e a fila de votação nas seções 
eleitorais.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou hoje (23) 
a proposta de distribuição de 
tempo no horário eleitoral 
gratuito no rádio e na televisão 
para os candidatos à Presidên-
cia da República. A propagan-
da começa no dia 26 de agosto 
e vai até 29 de setembro. 

A apresentação do tempo 
destinado à campanha do pri-
meiro turno foi apresentada 
na semana passada durante 
audiência pública promovida 
pelo TSE. O tempo é calculado 
conforme a representatividade 
dos partidos políticos na Câ-
mara dos Deputados. 

TSE confirma tempo dos candidatos à 
Presidência no horário eleitoral

Conforme o cálculo, a dis-
tribuição do tempo diário dos 
candidatos nos blocos de propa-
ganda ficou estabelecida assim:

- Luiz Inácio Lula da Sil-
va (3 minutos e 39 segundos) - 
Coligação Brasil da Esperança, 
formada pela Federação Brasil 
da Esperança (PT, PCdoB, 
PV), Federação PSOL/Rede, 
Solidariedade, PSB, AGIR, 
Avante e Pros

- Jair Bolsonaro (2 mi-
nutos e 38 segundos) - Coliga-
ção Pelo Bem do Brasil (PL, PP 
e Republicanos);

- Simone Tebet  (2 minu-
tos e 20 segundos) - Coligação 
Brasil para Todos (MDB e 

Federação PSDB-Cidadania e 
o Podemos;

-  Soraya Thronicke 
(2 minutos e 10 segundos) - 
União Brasil;

- Ciro Gomes (52 segun-
dos) - PDT

- Roberto Jefferson (25 
segundos) - PTB

- Felipe D’Avila (22 se-
gundos ) - Novo

Os candidatos Eymael 
(DC), Léo Péricles (UP), Vera 
Lúcia (PSTU) e Sofia Manzano 
(PCB) não atingiram os re-
quisitos mínimos e não terão 
acesso ao horário eleitoral. 

Agência BRASIL
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Pela cláusula de barreira, as 
legendas precisam obter 1,5% 
dos votos válidos na última 
eleição em um terço dos esta-
dos ou nove deputados eleitos 
distribuídos por um terço do 
território nacional. 

Pablo Marçal (Pros) não 
entrou na contagem. Sob nova 
direção, a legenda revogou a 
candidatura dele.

Ordem do primeiro dia 
No dia 26 de agosto, pri-

meiro dia do horário eleitoral, 
a ordem de apresentação dos 
candidatos à Presidência da 
República será a seguinte: 
Roberto Jefferson, Soraya 
Thronicke, Felipe D’Avila, 
Lula, Simone Tebet, Bolsonaro 
e Ciro Gomes. 

Confira os candidatos ao Senado por São Paulo

A Justiça Eleitoral recebeu 
pelo menos 28 mil registros 
de candidaturas para as elei-
ções de outubro. A campanha 
começou oficialmente na ter-
ça-feira (16) e vai até 1º de 
outubro, um dia antes do pri-
meiro turno. Onze candidatos 
disputam uma vaga no estado.

Pela legislação eleitoral, os 
candidatos estão autorizados a 
fazer caminhadas, carreatas com 
carro de som e a distribuir ma-
terial de campanha até as 22h. 

Foram recebidos 12 regis-
tros de candidaturas à Presi-
dência e 12 a Vice-Presidência; 
223 para governador e vice-go-
vernador, 236 para senador, 
10.406 para deputado federal, 
16.453 para deputado estadual 

e 591 para deputado distrital.

Confira os candidatos ao 
Senado por São Paulo: 

Aldo Rebelo (PDT) - nº 123 
- Coligação: PDT

Antônio Carlos (PCO) - nº 
290 - Coligação: PCO

Astronauta Marcos Pontes 
(PL) - nº 222 - Coligação: São 
Paulo Pode Mais

Agência BRASIL
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Dr. Azkoul (DC) - nº 270 - 
Coligação: DC

Edson Aparecido (MDB) - 
nº 155 - Coligação: São Paulo 
pra Frente

Janaina Paschoal (PRTB) - 
nº 287 - Coligação: PRTB

Mancha Coletivo Socialista 
(PSTU) - nº 161 - Coligação: 

PSTU

Márcio França (PSB) - nº 
400 - Coligação: Juntos por 
São Paulo

Prof. Tito Bellini (PCB) - nº 
211 - Coligação: PCB

Ricardo Mellão (Novo) - nº 
300 - Coligação: Novo

Vivian Mendes (UP) - nº 
800 - Coligação: UP

Ser humano: uma espécie 
em extinção

Nunca fomos contrários ao 
progresso; todavia, condenamos 
a poluição dos mananciais e das 
praias, a derrubada das florestas, 
o emporcalhamento dos campos, 
enfim, as agressões ao meio 
ambiente. Porque entendemos 
que a destruição da Natureza é 
a extinção da raça humana, pois, 
a todo momento, em diferentes 
países, o ser humano, na ânsia de 
enriquecer a qualquer preço, cava 
a própria sepultura. O Profeta 
Isaías já fazia no Antigo Testa-
mento da Bíblia Sagrada uma 
advertência nos versículos cinco 
e seis do capítulo 24 do seu Livro:

 “(...) 5 Na verdade a terra está 
contaminada por causa dos seus 
moradores, porquanto transgri-
dem as leis, violam os estatutos e 
quebram a aliança eterna.

“6 Por isso, a maldição con-
some a terra, e os que habitam 
nela se tornam culpados; por esse 
fato, serão queimados os mora-
dores da terra, e poucos homens 
restarão”.

O sexto versículo, uma antevi-
são milenar, aponta um conflito 
atômico, hipótese viável numa 
sociedade que já deflagrou duas 
guerras mundiais e pouco respei-
to dá à terra, da qual o homem, 
desde o seu nascimento, retira 
seu sustento. Este planeta é a 
habitação comum dos povos. O 
ser humano com o seu Espírito 
Eterno não são criações à parte 
da Natureza, mas seus expoen-
tes. A riqueza deste orbe é sua 
humanidade, visível e invisível, 
ecologicamente conciliada com 
a fauna e a flora, com todo o 
meio ambiente. A propósito, 
cabe lembrar o soneto do grande 
poeta e Fundador da Legião da 
Boa Vontade (LBV), Alziro Zarur 

ARTIGO

(1914-1979):

“A Suprema Vergonha
Mãe Natureza, eu — Poeta — 

sou teu filho,
E em teu piedoso seio, calmo, 

ingresso.
Basta-me olhar-te, e a vis-

lumbrar começo
A miséria sem fim do huma-

no trilho.
 
Dessa contemplação eis que 

regresso,
E, ó Mãe Perfeita, vê quanto 

eu me humilho:
Só o homem maculou esse 

teu brilho
Com a cínica mentira do 

progresso!
 
Ante a tua bondade intra-

duzível,
Serenissimamente incon-

suntível,
As humanas grandezas todas 

somem...
 
E, ó Mãe Natura, se algo me 

envergonha
Ao contemplar-te, Mãe, eis a 

vergonha:
É a suprema vergonha de ser 

homem!”

O ser humano tem-se colo-
cado nessa posição, da qual terá 
obrigatoriamente de sair pelo 
próprio esforço e merecimento, 
para não se transformar em uma 
“espécie em extinção”. Todo dia 
é dia de renovar nosso destino. A 
vida sempre vence.

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

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Polêmica
Moraes determina buscas em ende-
reços de empresários por supostas 
mensagens golpistas

Datafolha
Bolsonaro cresce entre eleitores seguros, 
mas eleitores vulneráveis sustentam 
vantagem de Lula

A Câmara Municipal apro-
vou em definitivo durante 
sessão desta terça-feira, 23, 
proposta de autoria do vere-
ador Anderson Branco (PL) 
que proíbe o uso comum de 
homens e mulheres em ves-
tiários de shoppings, bares, 
restaurantes e similares, su-
permercados e hipermercados, 
hotéis, escolas municipais e 
particulares, secretarias, agên-
cias, autarquias, fundações, 
institutos e demais repartições 
públicas municipais de Rio 
Preto. 

Durante a votação, Branco 
voltou a lembrar que o objetivo 
é evitar uma “tragédia anun-
ciada” e “defender as famílias”. 
“Garantir os banheiros como 

Câmara de Rio Preto aprova lei 
que proíbe banheiros ‘unissex’

VAI A SANÇÃO

estão na cidade. Banheiro é 
um lugar íntimo, sou contra o 
constrangimento que uma mu-
lher, crianças, filhos que são 
vulneráveis nestes locais. Des-
de um assédio sexual, ou pos-
sível estupro”, disse o autor. 
Outro que defendeu a aprova-
ção do projeto que impede os 
banheiros “universais” foi Jean 
Charles (MDB). O parlamentar 
afirmou que a adoção deste 
tipo de banheiro de uso coleti-
vo causa mais “desvantagens” 
do que benefícios. Segundo ele, 
são vários os exemplos desas-
trosos em locais em que este 
banheiro foi adotado. 

“Nada a ver com homofo-
bia, comunidade LGBT, mas 
principalmente a questão da 
mulher e crianças em um ba-
nheiro livre, ainda que tenha 
divisórias e portas. Ambiente 
comum é perigoso por si só”, 
disse. 

Renato Pupo (PSDB) foi 
contrário ao projeto. Pupo 
destacou que não se trata de 
uso indiscriminado, mas para 
outras razões. Ele citou, por 
exemplo, o caso de uma pessoa 
transexual que ainda não se 
submeteu a cirurgia e que se 
sente mulher. “Ela vai entrar 
no banheiro masculino corren-

Caso seja sancionado 
pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) Rio Preto 
não poderá contar com 
os “banheiros unissex”

Câmara de Rio Preto aprova lei que proíbe banheiros ‘unissex’

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto (Funfarme/
Hospital de Base) foi anuncia-
da nesta terça-feira, 23, pela 
Comissão Especial da Pre-
feitura de Rio Preto, como a 
primeira colocada no processo 
de chamamento público para 
escolha da Organização Social 
(OS) que vai administrar o 
Hospital Municipal da Região 
Norte. 

A entidade obteve 89 pon-
tos, ficando em primeiro lugar 

a frente do Instituto Social 
Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, de São Paulo, com 63 
pontos; do Instituto de Saúde 
- Organização Social Faceres, 
de Rio Preto, com 53 pontos; e 

Funfarme fica em primeiro na disputa 
para administrar hospital da Região Norte

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Íntegra do despacho 
está publicada nes-
ta quarta-feira, 24, no 
DHoje Interior.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

da Santa Casa de São Bernardo 
do Campo, com 15 pontos. 

O resultado foi encami-
nhado ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e o despacho da 
Comissão terá sua íntegra pu-
blicada nesta quarta-feira, 24, 
no Diário Oficial do Município, 
do Dhoje Interior. 

A Comissão informou ao 
prefeito que o julgamento das 
propostas obedeceu “rigoro-
samente ao que foi disposto 
no edital, com imparcialidade 

e baseado em critérios essen-
cialmente técnicos”. 

Edinho agradeceu aos inte-
grantes da comissão pelo tra-
balho e se mostrou confiante 
de que o funcionamento do 
Hospital Municipal Dr Domin-
go Marcolino Braile, como foi 
batizado o Hospital da Região 
Norte será “um marco na saú-
de de São José do Rio Preto”. 

Após a publicação da ín-
tegra do relatório, os partici-
pantes terão prazo de cinco 

A FUNFARME TEVE

89
PONTOS  e superou as 
outras concorrentes, 
entre elas a Faceres 
que também pleiteia o 
contrato

Funfarme/HB fica em primeiro lugar na escolha para gerir Hospital da Região Norte

dias úteis para recurso e igual 
período para contrarrazões. 
Decorrido esse prazo, a docu-
mentação será encaminhada 
ao secretário municipal de 
Saúde, Aldenis Borin, para a 
análise final. 

A comissão especial no-
meada pela Prefeitura é com-
posta por Adilson Vedroni, 
secretário de Administração 
de Rio Preto (presidente), 
Diene Longhi (enfermeira) e 
Antonio Guizilini (médico). 

TJ mantém lei 
que obriga 
prefeitura 
divulgar obras

O desembargador Jar-
bas Gomes, do Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP), indeferiu pedido 
da Prefeitura de Rio Preto 
para conceder liminar 
suspendendo os efeitos 
da lei que obriga o muni-
cípio a divulgar dados da 
execução de contratos de 
terceirização de mão de 
obra firmados por todos os 
órgãos e entidades muni-
cipais, em seus respectivos 
sites oficiais. 

A lei foi promulgada 
no dia 12 de agosto des-
te ano e é de autoria do 
presidente da Câmara 
Municipal Pedro Rober-
to Gomes (Patriota). Diz 
que “todos os órgãos e 
entidades dos Poderes 
Executivo e Legislativo 
do Município, incluídas as 
da Administração Pública 
Indireta, deverão realizar 
a prestação de contas, em 
seus sítios oficiais, sobre 
dados de execução de con-
tratos de terceirização de 
mão de obra”. 

Despacho
“O atendimento da me-

dida confere maior trans-
parência e publicidade 
na utilização de recursos 
públicos, medida que deve 
ser privilegiada de forma a 
mitigar a opacidade esta-
tal e dar maior efetividade 
à Lei da Transparência”, 
diz o desembargador Jar-
bas Vargas

Da REDAÇÃO

do o risco de se humilhada. Vai 
entrar no banheiro feminino 
correndo o risco de alguém 
chamar o segurança para tirar 
ela de lá. Não é banheiro para 
todo mundo entrar junto”, 
disse. 

João Paulo Rillo (Psol) tam-
bém foi contra. “O projeto não 
garante nada. A luta pelo pre-
conceito, o mundo está passan-
do por mudanças e novos con-
ceitos no sentido de garantir 
civilidade e respeito entre to-
das as pessoas”, afirmou Rillo. 
O projeto vai agora para a san-
ção do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que tem poder de veto.

Após a publicação 
da íntegra do relató-
rio, as organizações  
participantes terão 
prazo de cinco dias 
úteis para recurso 
e igual período para 
apresentar as con-
trarrazões

Claudia de Giuli defende criação de Secretaria do Bem-Estar Animal

BEM-ESTAR ANIMAL

Claudia de Giuli defende 
criação de secretaria

A vereadora Claudia Giu-
li (MDB), que será respon-
sável pela futura Secretaria 
Municipal do Bem-Estar 
Animal, anunciada pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
usou a Tribuna da Câmara 
durante sessão nesta terça-
-feira, 23, para defender a 
criação da nova pasta. 

Edinho enviou ao Legis-
lativo na segunda-feira, 22, 
projeto de lei complementar 
que cria a nova Secretaria 
que servirá para ampliar 
a ofertas de serviços e po-
líticas públicas voltadas a 
causa animal. Atualmente a 
causa é atendida pela Dire-
toria do Bem-Estar Animal 
(Dibea), ligada a pasta da 
Saúde. 

Com a criação da Se-
cretaria ela passará a ter 
maior autonomia. Edinho 
já adiantou que a secretária 
será Claudia de Giuli. Ela 
rebateu críticas de que seria 
desnecessária a criação de 
uma nova Secretaria. 

“Chegamos a conclusão 
que realmente precisa de 
uma Secretaria. São políti-
cas públicas, de saúde. Hoje 
temos em média 60 castra-
ções por dia. Temos recolha 
de animal de grande porte, 
tratamentos de animais, 
atropelado em vias públicas, 
de maus-tratos. Equipes que 
vão as denúncias. Temos o 
Pet Park e agora está vindo 
o Hospital Veterinário. Não 
é pouco”, disse a vereadora. 

Atualmente a Dibea tem 
custo anual em torno de 
R$ 3 milhões. A Secretaria 
do Bem-Estar Animal, será 
composta por: dois asses-
sores de ampla assistência; 
seis veterinários concursa-
dos e mais um veterinário 
contratado; quatro técnicos 
concursados; e mais três 
agentes administrativos, 
também concursados. 

O projeto será analisado 
na sessão da semana que 
vem e, caso aprovado, vai à 
sanção do prefeito.

Na votação, Branco 
voltou a lembrar 
que o objetivo é 
evitar uma “tragédia 
anunciada” e “de-
fender as famílias”

Divulgação Câmara de RP
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CIDADES Vizinhos brigam
Um aposentado de 85 anos teve a per-
na fraturada depois de apanhar de um 
vizinho, no bairro João Paulo II

Furto no trabalho
Um pedreiro que havia começado a 
trabalhar em uma obra em um condo-
mínio de Rio Preto foi preso por furto

Na madrugada desta terça-
-feira,23, três unidade Básicas 
de Saúde (UBSs), tiveram a 
fiação furtada e ficaram sem 
energia. Foram elas:  Vila 
Mayor, Parque Industrial e 
Renascer. Na madrugada do 
último sábado (20/8), a UBS 
Nova Esperança também foi 
furtada e depredada.  

Na UBS Parque Indus-
trial, foi furtada a fiação do 
sinalizador de entrada e saída 
de veículos, presente na rua 
Expedicionário. Não houve 
prejuízo nos atendimentos. 

Na UBS Renascer, foram 
furtados os acabamentos dos 
registros de água dos banhei-
ros masculino e feminino dos 
pacientes. Não houver preju-
ízo nos atendimentos. 

Já na UBS Vila Mayor foi 
furtada a fiação externa da 
unidade, o que a deixou sem 
energia até 9h. Os atendimen-
tos das 7h e 8h tiveram de ser 
reagendados. 

Em nota, a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto regis-
trou boletim de ocorrência de 
todos os furtos. Os equipa-
mentos danificados já estão 
sendo substituídos, bem como 
as providências para refor-
çar a segurança nos locais. 
Colaborou - Sarah BELLI-
NE.

Três unidades de saúde são furtadas 
durante a madrugada em Rio Preto

SAÚDE NO PREJUÍZO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br Polícia prende 

traficante 
em õnibus 
na SP-310

Durante fiscalização 
de rotina em ônibus in-
terestaduais, na manhã 
desta segunda-feira, 22, 
policiais militares ro-
doviários apreenderam 
22 tabletes de maconha 
na bagagem de um pas-
sageiro, de 25 anos. O 
flagrante aconteceu na 
rodovia Washington Luís 
(SP-310), em Rio Preto. 

O acusado foi aborda-
do um ônibus que saiu de 
Campo Grande/MS com 
destino a Brasília/DF 

Os entorpecentes es-
tavam numa mochila e 
seria entregue na rodo-
viária rio-pretense. Ele 
receberia R$ 2 mil pelo 
transporte. 

Agentes da GCM de Rio Preto participam de curso de patrulhamento tático em Ribeirão Preto

PENÁPOLIS

Ambulãncia bata
e idosa morre

A cantora Monielly Beatriz, 
de 20 anos e o namorado Rony 
Luiz, de 25, morreram na noite 
desta segunda-feira,22, após o 
carro em que estavam bater e 
ir parar debaixo de caminhão. 

O acidente ocorreu na Ave-
nida Tiradentes, em Valetim 
Gentil. 

De acordo com a Polícia 
Militar, o caminhão fazia uma 
conversão para entrar na ave-
nida quando o carro, em alta 
velocidade, entrou debaixo da 
carreta. 

Ambos não resistiram aos 
ferimentos e morreram no 
local. 

MIRASSOLÂNDIA

Polícia investiga 
carcere privado 

Um homem é suspeito de 
manter a companheira e os três 
netos em cárcere privado, na 
tarde desta segunda-feira, 22. 

O caso ocorreu em Miras-
solândia, e de acordo com a 
Polícia Militar a mulher conse-
guiu pedir ajuda em um Centro 
de Referência da Assistência 

Social (CRAS). 
A vítima alegou que ela e os 

três netos estavam sendo ame-
açados, agredidos e mantidos 
em cárcere privado. 

A polícia conseguiu apre-
ender armas artesanais e mu-
nições. 

Ele foi ouvido e liberado.

VALEMTIM GENTIL

Cantora e namorado 
morrem em acidente

Na noite desta segunda-fei-
ra,22, uma idosa de 65 anos 
morreu e outras duas ficaram 
feridas após uma ambulância 
bater em um caminhão, na 
Rodovia Marechal Rondon. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual, a ambu-
lância seguia sentido São Pau-

lo, quando bateu na traseira do 
caminhão canavieiro que segui 
no mesmo sentido.. 

A idosa morreu no local e 
as outras duas pessoas feridas 
foram encaminhadas a Santa 
Casa de Penápolis. 

As causas do acidente ainda 
deverão ser investigadas.

A cantora Monielly Beatriz, de 20 anos e o namorado Rony Luiz Armas artesanais foram apreendidas na casa Ambulância ficou com a parte frontal destruída após o acidente

GCM participa de curso tático
GCMs de Rio Preto e de 

outras cidades participaram 
na semana passada  em Ri-
beirão Preto de um curso de 
aperfeiçoamento de técnicas. 

As táticas
Entre os ensinamentos 

eles tiveram o de Procedi-
mentos Operacional Padrão, 
Doutrina e Disciplina de 
equipe especializada, APH 
Tático, Emboscada e Contra 
Emboscada, Progressão Tá-
tica e Conduta de Patrulha-

mento entre outros. 
De acordo com a Inspeto-

ra Renata Facchini da GCM 
de Rio Preto, os temas abor-

dados foram: Procedimento 
operacional padrão; Dou-
trina e disciplina de equipe 
especializada; Atendimento 
pré-hospitalar tático, Embos-
cada e Contra Emboscada, 
Progressão Tática  e Conduta 
de Patrulha; Procedimento 
Operacional e composição de 
viaturas especializadas; Con-
trole de Multidões e Oficina 
Tática Operacional. 

Ainda segundo a inspetora 
a importância desse tipo de 
treinamento é a disciplina e 

a postura do GCM em pa-
trulhamento preventivo e 
ostensivo, treinamento de 
enfrentamento de distúr-
bios com multidões utilizan-
do escudo, bastão, capacete, 
extintor e armas. 

“O treinamento foi bem 
rigoroso com várias exi-
gências que  demonstraral 
a seriedade e a importân-
cia que  o trabalho policial 
tem”, afirma Renata Fac-
chini.Colaborou - Sarah 
BELLINE.

EM RIBEIRÃO PRETO

Entre os ensina-
mentos eles 
tiveram o de Proce-
dimentos Operacio-
nal Padrão, Doutrina 
e Disciplina

Durante revista em dois 
alojamentos no Centro de 
Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto, na ma-
nhã desta segunda-feira, 
22, foram encontrados 28 
celulares, 17 carregadores 
para telefones e três para 
equipamentos de informá-
tica, 13 fones de ouvido, três 
porções de cocaína e duas 
de maconha. De acordo com 
os agentes, os aparelhos, 
acessórios e os entorpecentes 
estavam escondidos em latas 
de lixo, calhas de iluminação 
e buracos no solo.

Drogas no CPP

Acidente que 
matou três 
tem mais 
uma vítima

Morreu, às 8h07 des-
ta segunda-feira,  22, 
no Hospital de Base de 
Rio Preto, Carlos Mano-
el Ribeiro de Mello, de 
58 anos, que havia sido 
internado na véspera, 
após sofrer um acidente 
de trânsito na rodovia 
Moisés Miguel Tosta. 
O paciente dirigia uma 
Fiat Strada, no sentido 
Orindiúva, que colidiu 
frontalmente com um 
Ford Del Rey, ocupado 
por quatro pessoas, que 
trafegava na direção de 
Palestina.  No outro car-
ro três pessoas da mes-
ma família, incluindo 
um menino de três anos, 
morreram na hora. 

Divulgação
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O estoque de sangue do He-
mocentro de Rio Preto atin-
giu o estado crítico, segundo 
Camila Galvão, coordenadora 
de captação. Tem apenas 20% 
para atender a 39 instituições 
de saúde da região. A bai-
xa foi motivada pelo Dia dos 
Pais, devido à queda brusca 
na temperatura e chuva. 
Camila explica que nos finais 
de semana uma média de 120 
pessoas passam pelo Hemo-
centro para doar sangue. No 
domingo, Dia dos Pais, foram 
apenas 70. 
Toda segunda-feira o Hemo-
centro disponibiliza em sua 
página na Internet a situação 
do estoque. Segundo a coor-
denadora, todos os tipos de 
sangue estão em falta. Ela ex-
plica que o tipo O é o univer-

Com só 20% de estoque, 
Hemocentro pode colapsar

SAÚDE

Além dos hospitais do  
complexo Fufarme, o 
centro de captação de 
sangue atende 
39 instituições

sal. Todas as pessoas podem 
receber. Por isso, é o mais 
usado nos serviços de urgên-
cia e emergência, quando a 
equipe médica não tem tem-
po para fazer o exame e des-
cobrir qual deve ser usado. 
Nesta segunda-feira (22) to-
dos os tipos de sangue esta-
vam com os estoques em es-

tado crítico. 

Quem pode
Todas as pessoas entre 16 e 
69 anos podem doar. Os me-
nores de idade têm que estar 
com o responsável. O Hemo-
centro não fecha, mesmo nos 
finais de semana e feriados. 
Embora não seja necessário, 

Camila sugere que o doador 
agende dia e hora, no telefone 
(17) 32015151 ou no Whatsa-
pp (17) 996239985. 
Ela explica que doar sangue 
não provoca qualquer proble-
ma para o doador, mas salva 
vidas em um momento deli-
cado na vida de pacientes ou 
acidentados.

Um grupo de agentes pú-
blicos e da área da Educação 
de Fernandópolis fez uma 
visita técnica ao Parque Tec-
nológico de Rio Preto nesta 
terça-feira, 23, para conhecer 
as instalações e o funciona-
mento das empresas. 

O grupo visitante estava 
composto pela diretora de 
Desenvolvimento Sustentável 
Viviane Bento; secretária da 
Incubadora de Empresas do 
município Silmara Adriana 
Teixeira; o vereador Jefferson 
Paiva e o professor e coordena-

DE FERNANDÓPOLIS

Grupo faz visita técnica ao Partec
dor da Fundação Educacional 
de Fernandópolis (FEF) Gui-
lherme de Morais. 

Eles foram recebidos pelo 
vice-prefeito e secretário de 
Planejamento Orlando Bol-
çone (também presidente do 
Conselho Gestor do Parque 
Tecnológico); pelos coordena-
dores executivos de Políticas 
Públicas da Secretaria de Pla-
nejamento Estratégico, Eliane 
de Abreu, Juliana Silva e Paulo 
Benzatti; e pela secretária exe-
cutiva da pasta Rose Silva. 

“É muito importante es-
treitarmos os laços com ins-
tituições de ensino e o poder 
público das cidades da região 

Com 20% de sangue no estoque, Hemocentro pode entrar em colapso

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

NAS UBSs

Vacina meningocócica C 
está disponível para 
trabalhadores da Saúde

A vacina meningocócica C 
está disponível até fevereiro 
de 2023 para trabalhadores 
e estagiários da Saúde. O pú-
blico pode receber a dose nas 
28 Unidades Básicas de Saúde 
do município, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 16h30, 
apresentando documento pes-
soal e comprovante da função. 
A vacinação contra meningite 
para a categoria é uma estra-
tégia do Ministério da Saúde, 
iniciada em julho deste ano em 
todo o país.

Em Rio Preto, começou 
de forma escalonada para os 
profissionais de emergências 
e agora segue para os demais 

CAUSA ANIMAL

Dibea e  Zoonoses 
promovem feira de 
adoção neste sábado

trabalhadores, tais como os de 
setores administrativos, clíni-
cas, laboratórios e estagiários 
da área da saúde.

 A Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea) e o Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 
promovem neste sábado, 27, 
nova feira de adoção de cães e 
gatos. A ação será realizada na 
sede do CCZ, das 9h às 13h, e 
conta com a parceria do Cen-
tro Universitário de Rio Preto 
(Unirp), por meio do curso de 
Medicina Veterinária. 

A iniciativa tem como ob-
jetivo intermediar a adoção 
dos animais alojados no CCZ 
com tutores responsáveis, 
que possam oferecer um lar e 
todos os cuidados necessários 
para os pets se desenvolverem 
de forma saudável. Na última 

feira de adoção, realizada no 
dia 6/8, foram adotados 14 cães 
filhotes e três adultos. Todos os 
animais estão, vacinados.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

para a disseminação da cultura 
da inovação tecnológica como 
estratégia de desenvolvimento 
sustentável e melhoria da qua-
lidade de vida da população”, 
destacou Bolçone. 

Desde 1992
Idealizado em 1992, o Par-

que Tecnológico de Rio Preto 
entrou em atividade em 2018, 
destinado ao desenvolvimen-
to e à promoção da ciência, 
tecnologia e inovação. É um 
ambiente colaborativo e tem 
como principal objetivo dis-
seminar a cultura da inovação 
e empreendedorismo para o 
desenvolvimento sustentável 

no município e região, por 
meio da articulação entre o 
poder público, universidades 
e o setor empresarial. Agora 
tendo Rio Preto como centro 
da região metropolitana, este 
equipamento é de muita valia 
para avanço de pesquisas e 
para o surgimento de produtos 
inovadores para o mercado. 

Empresas
O Parque Tecnológico inte-

gra hoje o Distrito Tecnológico 
que abriga 17 empresas insta-
ladas em 24 lotes e oferecem o 
total de 926 empregos diretos 
e indiretos, com investimentos 
de R$ 37,5 milhões.

Segundo a coorde-
nadora, que pede 
doações, todos os 
tipos de sangue 
estão em falta

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

O corpo humano está gritando, 
mas ninguém escuta

A preocupação com o 
fatídico choque térmico —
exposição ao frio e ao calor 
num intervalo curto de tem-
po— quase sempre acarreta 
problemas de saúde. 

Quando lembramos dos 
sábios conselhos de mãe e 
avó, sobre não abrir a gela-
deira quando estiver trans-
pirando, ficará bem mais 
fácil avaliar os possíveis 
malefícios de um choque 
térmico, como uma paralisia 
facial —boca torta e rosto 
deformado por um bom 
tempo.

O grande desafio tem 
sido lidar com frequentes 
variações da temperatura; 
o inverno com dias muito 
quentes, dias de praia e pis-
cina, mas também dias de 
temperaturas que se aproxi-
mam do zero. Como o corpo 
humano pode suportar isso, 
sem que haja repercussões 
negativas na saúde como 
um todo? 

Nos dias quentes do in-
verno, praticamos esportes 
ao ar livre, usamos roupas 
mais leves, ligamos o ar-con-
dicionado para trabalhar e 
para dormir. Nos dias frios 
do inverno, usamos aquela 
blusa do último inverno to-
talmente frio, saímos de casa 
com mais cautela, ligamos o 
aquecedor e tomamos banho 
com água bem quente.

Falamos tanto que o 
“efeito sanfona”, que se re-
fere a emagrecer e engordar, 
não é saudável para o cora-
ção e para o corpo. E esse 
“efeito sanfona” térmico? 

Precisamos lembrar que, 
em dias muito frios, nosso 
corpo produz mais calor in-
terno, exige mais nutrientes 
para tal finalidade. Nossa 
pressão arterial pode subir 
no frio, inclusive com risco 
acentuado de um infarto 
do coração e um derrame 
cerebral. Aí, de repente, 
no dia seguinte, o calor é 
tão intenso, um clima tão 
abafado, que nossa pressão 
arterial cai, ficamos mais 
indispostos, precisamos de 
mais água e cansamos mais.

O corpo humano fun-
ciona melhor quando suas 
funções seguem um certo 
ritmo. Quando essa confu-
são térmica se estabelece, 
e se acrescentarmos ainda 
os agravantes da poluição 
atmosférica, não seria exa-
gero inferir que estamos 
morrendo mais rápido. Uma 
das mais tristes realidades 
é saber que essa confusão 

térmica e a própria poluição 
podem ser atribuídas às ati-
tudes hostis do ser humano 
contra a natureza. 

As novas gerações não 
sabem o que irão enfrentar 
daqui para frente. Invernos 
extremamente rigorosos de 
outrora passam a incorporar 
dias tórridos de calor. Verões 
de sol abrasador que permi-
tem aos mais “friorentos” 
dormirem com cobertas e 
mantas.

Vivemos uma grande con-
tradição. Queremos viver 
mais, buscar a longevidade 
saudável. Aplaudimos aque-
las pessoas que se apro-
ximam ou ultrapassam as 
idades nonagenária e cen-
tenária. Ficamos curiosos e 
incomodados até descobrir o 
que essas pessoas privilegia-
das fizeram, ao longo da vida, 
para vencer as barreiras do 
tempo com tanta lucidez. A 
ciência não para de pesquisar 
acerca do elixir da juventude. 

No entanto, quase que 
simultaneamente, os pró-
prios seres humanos lançam 
detritos nos mares, fumaças 
na atmosfera, sofás nas lago-
as, produtos tóxicos no solo, 
destruímos nascentes, des-
matamos e incendiamos flo-
restas, derretemos geleiras.

Isso tudo não parece es-
tranho? Aquele que preten-
de viver mais, aquele que 
é concebido como o mais 
intelectual e racional entre 
todos os seres vivos, também 
se autoaniquila. 

Por fim, deixo aqui uma 
reflexão. Vamos nos colocar 
na posição do corpo humano, 
como se déssemos voz aos 
nossos órgãos e estruturas 
vitais. Nosso corpo já deve 
estar rouco, talvez afônico, de 
tanto gritar pedindo socorro. 
São gritos incessantes, sendo 
que quem poderia ouvir seria 
uma outra pessoa, um outro 
corpo humano. A tragédia é 
que tanto quem grita como 
quem escuta são autores 
solidários do mesmo crime 
contra a natureza.

Resta a humanidade se 
conformar, pois a natureza 
está sendo cada vez mais 
violada e esse crime he-
diondo tem um autor bem 
conhecido.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrolo-
gia e Longevidade e co-
ordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago
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Timão às 19h30
O Corinthians abre as semifinais da 
Copa do Brasil contra o Fluminense no 
Maracanã, nesta quarta-feira

São paulo às 21h30
Mais tarde, será a vez de São Paulo e 
Flamengo se enfrentarem no Morumbi a 
partir das 21h30.

Obra de demolição da sede social 
do Palestra no centro é embargada

CLUBE

Da REPORTAGEM
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A Prefeitura de Rio Preto 
embargou na manhã desta 
terça-feira (23) as obras de 
demolição que a empresa Suc-
cesPar realiza na sede social 
do Palestra Esporte Clube. Os 
problemas começaram no final 
de semana, com denúncias dos 
sócios. 

A Secretaria de Obras, acio-
nada pela diretoria do Clube, 
pediu a interrupção. A em-
presa manteve as atividades. 
A Prefeitura embargou os 

trabalhos, lacrou a sede e deu 
15 dias para a regularização. 
Caso contrário, será multada. 

A Secretaria de Comunica-
ção diz que o embargo é “por 
falta de documentação”. A 
SuccesPar não requereu alvará 
para realizar a demolição. A 
empresa comprou a sede social 
do Palestra por R$ 60 milhões 
e depositou R$ 5 milhões. A di-
retoria diz que a empresa não 
fez o pagamento. A empresa 
diz que o depósito autoriza as 
atividades. Seria contratual. 

A SuccesPar informa atra-
vés de sua assessoria que as 
construções a serem demoli-
das não possuem Habite-se e, 
portanto, não há a necessidade 
de alvará de demolição para 
prédios não averbados na 
matrícula. No entanto, todos 
os documentos necessários 
e os planos de destinação de 
resíduos já estão aprovados 
junto à Prefeitura e a empresa 
seguirá exercendo seus direitos 
previstos no contrato de aqui-
sição da área. Prefeitura embarga obras de demolição na sede social do Palestra

A prefeitura afirma 
que a empresa 
SuccesPar não tem 
alvará para realizar 
o serviço; deu 
15 dias para a 
regularização

A Prefeitura de Rio Preto 
anunciou, no início da noite 
desta segunda-feira, 22, a 
abertura de licitação para 
obras no Centro Esportivo 
Cecap. São dois processos, que 
totalizam cerca de R$ 5,4 mi-
lhões. O complexo tem área de 
aproximadamente 12 mil me-
tros quadrados.

Além da construção de 
duas quadras de areia e pista 
de caminhada, está prevista 
reforma do campo, do prédio 
da antiga bocha, para imple-
mentação de prédio de ativida-
des multiuso e administração, 
e dos vestiários para atletas. 
Todo o complexo receberá 

R$ 5,4 MILHÕES

Esportivo Cecap terá licitação
iluminação, com a instalação 
de 110 postes. A pista de ca-
minhada terá extensão de 1,3 
mil metros. O valor estimado 
da obra é de R$ 4.066.803,84 
e a previsão de término é de 
seis meses após o início dos 

trabalhos. 
As sete quadras também 

serão reformadas e uma acade-
mia ao ar livre será instalada. 
O valor deste processo está 
estimado em R$ 1.389.423,35 
e o prazo previsto para reforma 
é de quatro meses. A praça 
tem quase 20 mil metros qua-
drados. 

Além do prefeito Edinho 
Araújo, estavam presentes no 
anúncio a secretária municipal 
do Trabalho e do Emprego, 
Adriana Romano; o assessor 
da Secretaria de Obras Sérgio 
Issas; e os vereadores Jorge 
Menezes, Odélio Chaves e Ro-
bson Ricci.

PAULISTA FEMININO

Realidade pega o Bragantino
O Realidade Jovem entra 

em campo nesta quarta-feira 
(24) pela 3ª rodada do Cam-
peonato Paulista Feminino. A 
equipe de Rio Preto dessa vez 
enfrenta o Red Bull Bragantino 
no município de Jarinu a partir 
das 15h. A partida terá trans-
missão na plataforma Eleven. 

Na estreia
As rio-pretenses buscam 

a primeira vitória na compe-
tição. Na estreia, o Realidade 
empatou em 1 a 1 com a Por-
tuguesa. Na última semana, 
jogando em casa, a equipe foi 
superada pelo Palmeiras por 
2 a 0. A goleira Jérsia acabou 
sendo o destaque no jogo, 
fazendo boas defesas. O Rea-
lidade Jovem está atualmente 
na sétima posição. 

O Bragantino, por sua vez, 
é um dos líderes do Campeo-
nato, tendo vencido o São José 
por 2 a 0 e o São Paulo por 3 
a 0, não tendo a defesa vazada 
ainda no campeonato. As me-
ninas do Massa Bruta dividem 

a liderança com Palmeiras, 
Corinthians e Santos. 

11 rodadas
Após 11 rodadas, os 4 me-

lhores times se classificam 
para a semifinal. Já as equi-

LIGA LBC

Basquete feminino do
CAD perde para Catanduva 
e agora mira Ourinhos

As meninas do time femi-
nino de basquete do CAD/
SMEL/VETNIL/LPIE jogaram 
neste domingo (21) contra a 
equipe de Catanduva, em Rio 
Preto, pela Liga Arba. Foi um 
jogo bem disputado, mas no 
final acabou prevalecendo a 
experiência do time catandu-
vense que venceu por 77 a 53. 

Agora, o time do técnico 
Marcus Gama foca suas aten-
ções na Liga Regional de Bas-
quete Centro Oeste Paulista 
(LBC), onde lidera a competi-
ção, com 11 pontos ganhos. O 
CAD pega Ourinhos, em Rio 
Preto, no dia 4 de setembro. 

“Como já era esperado, o 
jogo contra Catanduva foi mui-
to difícil. Catanduva tem um 
time de nível de campeonato 
brasileiro. Durante boa parte 
do jogo o placar esteve com 
diferença bem próxima, mas 
no último período de jogo, elas 
conseguiram impor um ritmo 

de velocidade e terminou a 
partida com uma vitória mais 
tranquila. Agora viramos a 
chave e focamos na Liga LBC, 
que é nossa competição princi-
pal”, afirmou o técnico Marcus 
Gama.

O complexo tem área de aproximadamente 12 mil metros quadrados.

pes que ficarem entre 5º e 9º 
decidem a Copa Paulista em 
formato de mata-mata. O prin-
cipal objetivo do Realidade 
Jovem é garantir novamente a 
vaga para a Série A3 do Cam-
peonato Brasileiro.

Vinicius LIMA

Realidade Jovem visita o Bragantino pelo Paulista nesta quarta

Da REPOORTAGEM

A CBF vai propor a par-
tir de 2023 a aplicação 
de punições esportivas 
contra times cujos tor-
cedores demonstrarem 
comportamentos racistas. 
A ideia será levada para 
o Conselho Técnico do 
Campeonato Brasileiro. 
Esse mesmo conselho que 
vetou a venda de mandos 
de campo e derrubou o li-
mite para troca de técnicos.  

Punição para 
racistas

Prazo previsto para 
término da reforma 
é de quatro meses. 
A praça tem quase 
20 mil metros qua-
drados.

O Palmeiras vai enviar 
um ofício para a CBF se 
manifestando por conta de 
um confusão na checagem 
de um suposto pênalti em 
cima de Gustavo Gómez 
nos minutos finais do jogo 
contra o Flamengo. Na oca-
sião, a bola foi colocada em 
jogo antes que a análise do 
VAR tivesse sido completa-
da. Uma vez com a bola em 
jogo, o lance não pode mais 
ser revisto.

Pênalti ainda  
gera polêmica

Fabrício Spatti/Pref. Rio Preto

Divuglação

Andrey Queiroz

Guilherme BATISTA

Divuglação
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Milagre no HB ajuda no 
processo de canonização 
do Padre Tiezza

FÉ

Após dois anos sem a reali-
zação de eventos, Bady Bassitt 
inicia nesta quarta-feira, 24, 
mais uma edição da sua festa 
do peão. Serão quatro noites 
com montarias e shows de 
peso, percorrendo até o dia 
27, sábado.

Será no Recinto de Expo-
sições da cidade, que Carreiro 
e Capataz agitam a primeira 

Bady Bassitt Rodeo Show 
começa nesta quarta 
com entrada franca

noite, com entrada franca. Na 
quinta, dia 25, é a vez de Geor-
ge Henrique e Rodrigo, dia 26, 
sexta é a vez das duplas Gilberto 
& Gilmar e Valter Jr & Vinicius 
e dia 27, para finalizar com cha-
ve de ouro, é a cantora Yasmim 
Santos que sobe ao palco.

A realização do evento, é 
uma parceria entre AS Produ-
ções e MD Produções e apoio 

da prefeitura de Bady 
Bassitt.

O evento conta com 
três ambientes, sendo 
pista, camarote e área 
Vip. Os convites a partir 
da segunda noite estão 
à venda pelo site www.
baladapp.com.br.

(Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Um milagre no Hospital de 
Base de Rio Preto dá suporte 
ao processo de canonização do 
beato da Igreja Católica, Luiz 
Tiezza. Segundo o padre Tiago 
da Silva Medeiros, o processo 
para a canonização começou 
em agosto do ano passado.

A diretora de uma escola 
em Orindiúva foi internada no 
HB após sofrer um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). Seu 
quadro foi considerado irre-
versível pela equipe médica. 
Padre Tiago, hoje na paróquia 
de São Sebastião, no distrito 
de Talhado, era sacerdote em 
Orindiúva e foi chamado pela 
família para dar a Unção dos 
Enfermos (Extrema Unção).

O processo para a com-
provação levou um ano 
e tem o testemunho 
dos médicos

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 
001/2022 - RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação para contratação do INSTITUTO 
CULTURAL AMIGOS DA VIOLA, CNPJ nº. 29.377.730/0001-98, com sede 
na Rua dos Ferroviários, 5, Casa B, Parque Industrial, CEP 15.030-142, São 
José do Rio Preto - SP para a realização de show artístico com a dupla 
sertaneja “Carreiro e Capataz” na data de 24 de agosto de 2022, em razão 
da realização do “Bady Bassitt Rodeio Show”, nos termos da Lei Municipal nº 
2560 de 22 de agosto de 2022, pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil reais), nos termos do inciso III, do artigo 25, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Bady Bassitt, 23 de agosto de 2022. 

LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 
001/2022 – EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADO: INSTITUTO CULTURAL AMIGOS DA VIOLA, CNPJ 
nº. 29.377.730/0001-98, com sede na Rua dos Ferroviários, 5, Casa B, 
Parque Industrial, CEP 15.030-142, São José do Rio Preto – SP. OBJETO: 
Realização de show artístico com a dupla sertaneja “Carreiro e Capataz” 
na data de 24 de agosto de 2022, em razão da realização do “Bady Bassitt 
Rodeio Show”, nos termos da Lei Municipal nº 2560 de 22 de agosto de 
2022. VALOR: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). ASSINATURA: 23 
de agosto de 2022. 

LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Convocação para assinatura do Contrato decorrente do Credenciamento 
Público 001/2019 
Considerando que Vossa Empresa credenciou-se no Processo de 
Credenciamento Público 001/2019 referente à prestação de serviços 
médicos eventuais, através de médicos regularmente inscritos no CRM - 
Conselho Regional de Medicina, junto ao Município de Bady Bassitt - SP, e 
considerando a decisão do processo digital nº 1014751-95.2020.8.26.0576, a 
empresa MICHELLE NOVELLI YOSHIY EIRELI, CNPJ n° 227.499.317/0001-
70, fica devidamente NOTIFICADA e CONVOCADA para, comparecer na 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt – SP,  localizada na Rua Camilo de 
Moraes, 475, Centro, das 08h30 às 16h30 para a assinatura do Termo de 
Contrato. Solicitamos que caso, os profissionais indicados na ocasião do 
credenciamento não sejam os mesmos que prestarão os serviços, apresente 
no ato de assinatura do Termo de Contrato, a relação nominal de todos 
profissionais com os respectivos horários disponíveis para prestação de 
serviços ao município de Bady Bassitt, acompanhada do número RG e do 
CPF dos profissionais e registro do profissional no CRM (Conselho Regional 
de Medicina), e no caso de especialidades, comprovação da mesma, nos 
termos do edital do processo em referência.

 LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Editais

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. CLAUDIONOR PINTO MOREIRA e IRENE APARECIDA DE 
SOUZA, sendo ELE filho de SEBASTIÃO PINTO MOREIRA e de TEREZI-
NHA RIBEIRO SILVA, sendo ELA filha de ANTONIO ELIAS DE SOUZA e 
de HELIA FERREIRA, brasileiro e residente neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 23/08/2022.

“Tinha a certeza de que ela 
não saía com vida”, lembra. 
Durante a Unção, o pároco 
pediu a intervenção do beato 
Luiz Tiezza.

Após pedidos da família, ele 
começou uma corrente na ci-
dade e apelou ainda mais para 
o beato que, durante a vida, se 
dedicou a cuidar dos enfermos.

A professora surpreendeu 
a equipe médica ao iniciar 
um processo de recuperação, 
deixar a UTI e receber alta 
hospitalar sem qualquer se-
quela. Para a família, conta 
o pároco, os médicos tinham 
dito que, em caso de alguma 
recuperação, as sequelas se-
riam inevitáveis e definitivas.

O processo
O beato Luiz Tiezza é co-

nhecido por sua atuação junto 
aos pacientes em estado grave. 
Ele fundou a Congregação São 
Camilo, que faz o trabalho de 
cuidar de pacientes em hospi-
tais. O processo de canoniza-
ção instalado pela Santa Sé ou-

viu, durante um ano, médicos 
do HB e os envolvidos.

Com a ajuda dos médi-
cos, diz o Padre, chegou-se 
à conclusão que a medicina 
não explica a recuperação da 
professora.

O processo foi encerrado e 
os investigadores da Santa Fé 
concluíram que Luiz Tiezza 
deve ser canonizado. Embora o 
processo tenha começado, não 
há data para terminar. O padre 
Tiago acredita que pode levar 
entre um e três anos.

O nome da professora não 
será revelado nesse momento, 
durante o processo de cano-
nização. Segundo ele, quando 
sofreu o AVC, ela tinha pouco 
mais de 40 anos. Hoje ela vive 
uma vida normal.

Luiz Tiezza

Padre Luís Tezza
Nasceu na Itália no século 

19. Seu pai, médico, morreu 
quando ele tinha apenas 8 

anos. Ainda jovem, se voltou 
para o sacerdócio. Sua mãe, 
Catarina, sozinha, renunciou 
a todos os bens e ingressou no 
mosteiro da Visitação.

Aos 18 anos, Luiz fez a pro-
fissão religiosa perpétua. Em 8 
de dezembro de 1858, aos 23 
anos, em 1864, foi ordenado 
presbítero. Padre Luís Tezza 
iniciou seu apostolado. Foi 
mandado para Roma e nome-
ado Vice Mestre de Noviços, 
em 1869. Um ano depois foi 
nomeado Vice Provincial da 
Província Francesa.

Depois de uma vida toda 
entregue ao serviço da cari-
dade para com os doentes, em 
1923, em Lima (Peru) na Casa 
de Santa Maria da Boa Morte, 
Padre Luiz Tezza faleceu. Fi-
cou conhecido como “Apóstolo 
de Lima.”

O Padre Tiago diz que ain-
da em vida. Luiz Tiezza tinha 
o “Odor da Santidade”. Ou 
seja, ainda em vida, exalava a 
condição de um homem santo.

DIVERSÃO

Divulgação



EMPRESARIAL
Amanhã a Lide Noroeste 
Paulista sob o comando de 
Marcos Scaldelai, coman-
da o 4º Encontro de Saúde 
e Bem-Estar com a partici-
pação de Dr. José Luiz Go-
mes do Amaral,presidente 
da Associação Paulista de 
Medicina;Dr. Pedro Sches-
tatsky,neurologista e au-
tor do Best-seller “Medi-
cina do Amanhã” e Rogério 
Melzi,diretor presidente do 
Hospital Care.
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SOCIAL LUI
WALDNER

SHOW
Amanhã,às 20 horas, ater-
rissa no palco do Automó-
vel Clube,um espetáculo 
em parceria com o clube e o 
maestro Paulo de Tarso,seu 
diretor artístico, chamado 
“Pop Rock Concert, com a 
banda The Chambers e o 
grupo vocal Blackbel,inter-
pretando  músicas dos Be-
atles,Rolling Stones,U2,Pink 
Floyd, Elton John,Phil 
Collins,Coldplay,Ed Shee-
ran, entre outros. Para 
quem gosta do gênero, o 
espetáculo é imperdível. 
Sócios pagam R$ 70,00 e 
não-sócios, R$ 80,00.

HOMENAGEM AO CORRETOR DE IMÓVEIS
O transcurso do Dia do Corretor de Imóveis na dia 27 de agosto,abre espaço nesta coluna,para uma reflexão sobre a 
profissão e enseja a celebração dos profissionais exemplares que lutam por um mercado forte e qualificado,corre-
tores que são donos de seus destinos e principais responsáveis pelos seus resultados.Encarregado de intermediar 
as negociações de compra,venda,locação e permuta de imóveis residenciais e comerciais,o corretor de imóveis ou 
corretor imobiliário,tem como missão,oferecer suporte ao cliente do início à conclusão da transação imobiliária,a-
companhando e fornecendo todos os esclarecimentos necessários.As pessoas aqui elencadas,são profissionais que 
procuram fazer tudo pelo seu cliente ou para sensibilizá-lo,ajudando-o a transformar o sonho em  realidade.São  
pessoas obstinadas que procuram entender cada nuance do sonho de seu cliente para poder encontrar o imóvel que 
realmente atenda ao perfil dele e não descansam enquanto não encontram.O mercado imobiliário no Brasil,é cheio 
de altos e baixos,oscila ao vento da economia e se comporta como uma montanha russa.Comprar ou vender imóvel 
pode parecer uma decisão fácil,mas na prática é complicado tomar decisões que envolvam grandes somas em di-
nheiro.São aspectos que abrangem financiamento imobiliário, avaliação, legislação específica,contratos e pequenos 
detalhes que trazem uma sensação de conforto e bem-estar quando a negociação é finalizada a contento.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Anotem em seus caderninhos: aquela deli-

ciosa Noite Portuguesa da Loja Maçônica Estrela o Oriente, 
deverá ser marcada para o dia 15 de abril de 2023, no Clube 

Monte Líbano.

*A Richard’s do shopping Iguatemi fechou 
temporariamente suas portas. Em agosto passa a ocupar 
um corner na Brand’s Store,ao lado de outros espaços :da 

Tommy Hilfigger e da VR Collection  e Oslklein. 

*A deputada Carla Zambelli desembarca dia 
30 em Rio Preto e circula pelo centro da cidade em campa-

nha, acompanhada pelo advogado Marcelo Zola Perez.

*Quando você, for ao L’Osteria, sem dúvida, 
um dos points gastronômicos mais procurados da cidade, 

experimente a caipiroska de Jabuticaba. É uma delícia.

*Nem bem desfrutaram da nova casa no Condomí-
nio Green Palm,Anselmo Assunção e Carla Lemos Assunção,-

viajaram domingo para New York onde eles foram comemorar 
o aniversário dela e comprar novidades para o new home. 

*O Centro Regional de Eventos será palco do Fes-
tival do Torresmo promovido pela Focus Produções e Even-

tos de quinta-feira,dia 8 de setembro até dia 11,domingo com 
entrada gratuita,música ao vivo e chope. Muito chope. 

*Dia 13 de setembro,o HTCTerça, grupo masculino 
do Harmonia, reúne-se para um jantar que terá no cardá-

pio, uma galinhada preparada por Pedro Carlos Alvares.

*O humor brasileiro está de luto. Depois de Jo 
Soares, perdeu Claudia Jimenes,brilhante e boa frasista, 

atriz deu seu tom certeiro a personagens memoráveis, 
como a Edileuza, do ‘Sai de baixo’, e a Dona Cacilda, da ‘Es-

colinha do professor Raimundo’.

A8 |

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

PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

Amanhã é aniversário do cantor Leonardo, de quem aliás, este 
colunista recebeu um beijo amigo em nosso encontro recente.

Zé Figueira, que atua com precisão no comando da Imobiliária 
Magnumn.

Hamilton Ferreira e seu filho João Pedro proprietários da Con-
domínio Imóveis, que há 34 anos atua no mercado imobiliário.

Junior Villanova, da Villaggio Imoveis, uma referência em matéria 
de imobiliária.

PRESENÇA
Anotem aí.É pro-vá-vel que 
o presidente Jair Bolsonaro 
volte à nossa região no fi-
nal de setembro,por volta 
do dia 27.Está sendo estu-
dada com seu filho Eduar-
do,uma passagem dele por 
Catanduva com uma moto-
ciata pelas ruas daquela vi-
zinha cidade,seguida de um 
comício e depois uma vinda 
a Rio Preto com a motocia-
ta pela Washington Luiz 
e outro comício em nossa 
cidade.Eu disse é provável.

NOVIDADE
Jesus Martin Neto esteve 
em São Paulo na semana 
passada,de onde foi bus-
car novidades para o Au-
tomóvel Clube.Aquela,que 
deixou muita gente curiosa 
quando publiquei aqui,mas 
ainda não estou autoriza-
do a revelar por completo.
Uma vez concretizada, de-
verá dar ao salão de festas 
uma reforma considerável, 
conservando, claro,as ca-
racterísticas arquitetôni-
cas.E deverá dar ao clube 
uma quantia em torno de 
R$ 45 mil mensais pela lo-
cação do salão de festas 
que será transformado 
num bingo,com parte da 
renda destinada às obras 
assistenciais do Parque Es-
toril, exigência de Lei.Mas 
algumas datas serão re-
servadas pelo clube para a 
realização de seus eventos.

FESTA
Amanhã, 1º de setembro 
acontece no Pavilhão Raul 
Sisti,a Festa de Encerra-
mento do Desafio do Tênis 
no Harmonia Tênis Clu-
be,organizada pelo Depar-
tamento Social da Direto-
ria Eduardo Lemos Prado 
de Carvalho,a partir de 18 
horas,com música ao vivo 
do cantor Papa e 50 litros 
de chope de graça.E a pre-
sença de food trucks.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

ção encontra-se gratuitamente 
disponível no endereço eletô-
nico:https://dhojeinterior.

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial
CONSELHO MUNICIPAL AFRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Municipal Afro-brasileiro de São José do Rio Preto - SP, no uso das prerrogativas legais, 
convoca os conselheiros e conselheiras para participarem da Reunião Ordinária que será realizada no dia vinte e nove 
de agosto de dois mil e vinte e dois, com direito a voz e voto, em primeira convocação às 19h, de maneira presencial 
na sede da OAB São José do Rio Preto, localizado na Av brigadeiro faria lima 5853, São José do Rio Preto-SP.
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a - informes;
b - aprovação de atas;
c - pauta pastor Altair: representatividade negra no quadro profissional da secretaria da mulher pessoa com deficiência 
e igualdade racial;
d - Bate papo com Dras Nayara e Lívia Maria da OAB Rio Preto; 
Não havendo na hora acima indicada o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira 
convocação, a mesma será realizada em segunda convocação às 19h15 horas no mesmo local com os conselheiros 
presentes. As reuniões do Conselho Municipal Afro de São José do Rio Preto são abertas à sociedade civil, que podem 
participar como ouvintes.
São José do Rio Preto, 23 de Agosto de 2022

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SILVIO VIGIDO ME
EMPENHO 15585/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BILCOM COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
EMPENHO 2304/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por parte da empresa referente ao empenho em 
epígrafe. Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa. DECIDO: MANTER 
NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por não existir fatos novos que possam ensejar a modificação da 
decisão anterior. Considerando que não há circunstância superveniente, declaro esgotada a discussão na esfera 
administrativa. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 30/19; Contrato: DIL/0031/19
Contratada: Lara Barbosa Beatriz Marcon, Lauro Augusto Marcon, Valéria Cristina Bertão Marcon,e Layon Augusto 
Marcon
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 11/21 – Contrato: COC/0001/22
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido na ordem de 9,667414748593159% e fica suprimido na ordem 
de 4,753173943657957%, ambos do valor inicial do contrato supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 27/2010 – Contrato: COC/0009/11
Contratada: Circular Santa Luzia
Fica retificada a redação da Cláus. XX, item 2.1 e 2.2, do 1º Termo Aditivo de Prorrogação firmado em 29/10/2021. 
SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 27/2010 – Contrato: COC/0011/11
Contratada: Expresso Itamarati
Fica retificada a redação da Cláus. XX, item 2.1 e 2.2, do 2º Termo Aditivo de Prorrogação firmado em 29/10/2021. 
SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2022
CONTRATO nº PRE/0166/22
CONTRATADA: CISCO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de postos de serviços terceirizados de recepcionista – Item 1 – 
SMF – José Martinho Wolf Ravazzi Neto- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$164.503,04
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 423/2022
ATA Nº 0676/22
CONTRATADA: ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de uniforme escolar - Valores Unitários – Item 1 - R$10,40; Item 2 - R$10,40 - SME – Fabiana 
Zanquetta de Azevedo– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 394/2022
ATA Nº 0677/22
CONTRATADA: PARISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: Chamadas técnicas para serviços de reparos emergenciais em eletrodomésticos e centrais de agua gelada 
- Valores Unitários - Lote 1 – Item 1 - R$140,00; Item 2 - R$140,00; Item 3 - R$74,00; Item 4 - R$74,00; Item 5 
- R$140,00 - Lote 2 - Item 1 - R$234,00; Item 2 - R$650,00 - Lote 3 - Item 1 - R$90,00; Item 2 - R$90,00; Item 3 - 
R$70,00; Item 4 - R$294,00; Item 5 - R$70,00; Item 6 - R$100,00; Item 7 - R$90,50 - SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 459/2022
ATA Nº 0678/22
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de kit lanche gelada - Valor Unitário - Item 1 - R$5,04 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira– 
Prazo de vigência: 12 meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 384/2022 – Processo n.º 13.181/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de equipo macro gotas. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 18/07/2022, sendo adjudicados os itens 01 e 02 à empresa declarada vencedora: 
UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 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 – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 422/2022 – Processo n.º 13.517/2022
Objeto: Prestação de serviço de home care, com técnico de enfermagem para atender ação judicial. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 03/08/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: JE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR EIRELI – EPP (item 01). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 438/2022 – Processo n.º 13.678/2022
Objeto: registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento sistematizado 
de viagens corporativas para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, conforme termo de referência anexo 
ao edital - Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública realizada on-line com início dia 09/08/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: AGENCIA AEROTUR LTDA. (item 01). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade –  Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 440/2022 – Processo n.º 13.683/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CANNABIS) PARA ATENDER AÇÃO 
JUDICIAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 09/08/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: VIER PHARMA DISTRIBUIDOARA HOSPITALAR REPRES E 
CONSULT LTDA EPP (ITEM 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRONICO N. 490/2022 – PROCESSO N. 14008/2022
OBJETO: Aquisição e instalação, com fornecimento de materiais de equipamento para sistema PABX do hospital 
municipal. Secretaria Municipal de Saúde
Informamos a todos os interessados que os questionamentos feitos ao Edital no fórum foram respondidos, assim, 
fica redesignada a data do pregão em epigrafe, conforme abaixo: “O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
25/08/2022 às 14:00hs e abertura a partir das 14:02hs”. O edital e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras. Adriana Tápparo - Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2022 – PROCESSO Nº 13.023/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para o consumo e preparo da alimentação do 
efetivo do corpo de bombeiros. Gabinete do Prefeito Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 25/08/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 400/2022 – PROCESSO Nº 13.260/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, suína e frango) em atendimento ao 
Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para 
o dia 25/08/2022 às 10:30h para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 407/2022 – PROCESSO Nº 13.278/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 25/08/2022 às 14:00h para continuidade dos trabalhos 
– Adriana Tápparo- Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 501/2022, processo 14.159/2022 objetivando o registro de preços para prestação de serviços de pintura com 
fornecimento de materiais e mão de obra nas Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/09/2022 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° 507/2022, processo 13.247/2022 objetivando a aquisição de ar condicionado (instalado) para o Centro Esportivo 
de Engenheiro Schmitt e Centro regional de Eventos. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 06/09/2022 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° 517/2022, processo 14.288/2022 objetivando a aquisição de periféricos (projetor e tela de projeção). Secretaria 
Municipal de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/09/2022 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.

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
ATA DE HOMOLOGAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO. 
Aos 22 de Agosto de 2022, a Presidente da Comissão de Seleção de Chamamento Público, Ivana Cristina Hidalgo, 
e o Diretor Presidente da EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares, Sr. Pedro Nimer Filho, e diante do 
resultado preliminar do certame realizado em sessão de julgamento, devidamente registrado em ata pela Comissão 
de Seleção, nomeada pela Portaria EMCOP nº 218 de 07 de Março de 2022, e divulgado de acordo com previsão 
legal, e transcorrido o prazo de recurso conforme legislação vigente, HOMOLOGA o resultado final do julgamento do 
procedimento, conforme abaixo descrito:
1- ASSOCIAÇÃO ÁGUAS CLARAS – CNPJ: 27.540.601/0001-43;
2- ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA – CNPJ: 03.470.261/0001-63.
Deste modo, fica a entidade primeira colocada – ASSOCIAÇÃO ÁGUAS CLARAS – CONVOCADA para que, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis apresente a documentação comprobatória de habilitação, conforme normativos legais, o plano 
de trabalho e comprovação de que não incorre nos impedimentos e vedações legais, de acordo com previsão contida 
no edital.
Ivana Cristina Hidalgo
Presidente da Comissão de Seleção
Pedro Nimer Filho
Diretor Presidente da EMCOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.915 DE 18 DE AGOSTO DE 2022
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) SONIA VERGINIA SCHIAVON, Merendeira, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do procedimento administrativo de readaptação e com fulcro nos 
artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), 
passando a realizar serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo 
prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades 
da secretaria através de termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a partir 
de 22/08/2022.
PORTARIA N.º 36.916 DE 18 DE AGOSTO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
 Considerando o Processo de Relotação dos Agentes Fiscais de Posturas – PRAF, instituído pela Portaria nº 36.926 
de 07 de janeiro de 2022, bem como a publicação da classificação efetuada através da Portaria nº 36.149 de 25 de 
fevereiro de 2022;
Considerando que em 16 de agosto de 2022 foi dada posse e exercício aos novos servidores aprovados no Concurso 
Público nº 05/2019, para o cargo de Agente Fiscal de Posturas;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação obtida no Processo de Relotação dos Agentes 
Fiscais de Posturas – PRAF, Portaria nº 36.926 de 07 de janeiro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA ORIGEM SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

ANITA DE LIMA SIMOES 
RODRIGUES

SM DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA SM DA FAZENDA 22.08.2022

FERNANDO FUKUNISHI
SM DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE 
TURISMO

SM DE SERVIÇOS 
GERAIS 01.09.2022

HELENA YURIKO SAKANO 
FERNANDES

SM DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA SM DA FAZENDA 22.08.2022

MOISES AUGUSTO DE LIMA 
AZIZ SM DE OBRAS

SM DO MEIO 
AMBIENTE E 
URBANISMO

01.09.2022

RENAN CAZONATO CORREA
SM DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE 
TURISMO

SM DA FAZENDA 01.09.2022

VANIA MARIA VICENTIM 
GONCALVES

SM DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA SM DA FAZENDA 22.08.2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 36.922 DE 19 DE AGOSTO DE 2022
RETIFICA, a Portaria n.º 36.896 de 15 de agosto de 2022:
onde se lê: 
“SILVANA MARTINS COSTA”
leia-se:
“SILVIA MARTINS COSTA”
PORTARIA N.º 36.924 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
 Considerando o Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído 
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pela Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, bem como a publicação da classificação efetuada através da Portaria 
nº 36.528 de 14 de junho de 2022;
Considerando que em 15 de agosto de 2022 foi dada posse e exercício aos novos servidores aprovados no Concurso 
Público nº 04/2019, para o cargo de Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar o servidor estatutário de acordo com a classificação obtida no Processo de Relotação de Agentes 
Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA ORIGEM SECRETARIA RELOTAÇÃO EFEITOS
PAULO VITOR DIAS 
PELICANO

SM DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E 

SEGURANÇA
SM DA FAZENDA 23.08.2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 36.925 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
RELOTA, o(a) servidor(a) SILVIO CESAR GASPARO SAID da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência 
e Igualdade Racial para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, surtindo os 
efeitos desta a partir de 23 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.926 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUCIANO SANTOS PEREIRA, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos 
desta a 22 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.927 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017, resolve:
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março de 2022, que modificou a redação do art. 8º. da Lei 
Federal n.º 173, de 27 de maio de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro 
de 2021, aos servidores da área da saúde e da segurança pública para a aquisição de benefícios atrelados ao tempo 
de serviço;    
2. Considerando o teor do parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município exarado no protocolo 2022140960, 
datado de 19 de maio de 2022, acolhido pelo Procurador Geral do Município e pelo Prefeito Municipal;
3. Considerando que a Lei Municipal nº 14.182 de 08 de junho de 2022, que alterou as Lei Municipais, nº.3.780 de 13 
de julho de 2021 e nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma do §3º do artigo 8º da Lei Federal 173 
de 27 de maio de 2020, o cômputo do período de 27/05/2020 a 31/12/2021, para os institutos a que se refere o inciso 
IX, do art. 8º da referida Lei Federal nº 173/2020, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2022;
4. Considerando que durante a vigência da Lei Federal 173 de 27 de maio de 2020, muitos servidores completaram o 
período de estágio probatório, tendo sido homologado os processos de Avaliação de Estágio Probatório por meio da 
PORTARIA N.º 35.888 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021;
RESOLVE:
Art. 1º. RETIFICAR a data de homologação dos processos de avaliação de estágio probatório dos servidores 
abaixo elencados constantes da Portaria nº 35.888 de 29 de dezembro de 2021, declarando-os estáveis no serviço 
público, conforme artigo 41 da Constituição Federal, § 1º do artigo 58 do Decreto nº 12.336/2004, à partir das datas 
especificadas.                                 
NOME CARGO                                                              
DATA
ADEMIR GIOLO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ADEMIR TERRADAS JUNIOR JORNALISTA 
10/07/2020
ADRIANA DE OLIVEIRA REZENDE EDUCADOR SOCIAL 
11/06/2021
ADRIANO JOSE PEREIRA PRATES ASSISTENTE SOCIAL 
03/12/2021
ALINE CRISTIANE DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ALINE CRISTINA DE LEMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 
05/02/2021
ALINE MARIA BARRETO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ALINE PEREIRA MARTINS DE ASSIS AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
AMALIA BERNARDI EDUCADOR SOCIAL 
03/01/2021
ANA BEATRIZ GOMES AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ANA JULIA SCARAMELLI JUNQUEIRA ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
ANA PAULA DE CARVALHO ABATI AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ANA PAULA PASSOS DA SILVA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
ANA PAULA RAMOS CASARINI DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ARTUR ANTONIO PANZARINI AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
AUGUSTO CESAR GARDESANI PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
BARBARA DIAS SOARES DE SOUZA PSICOLOGO 
05/02/2021
BRENO SOLER LONGO AGENTE ADMINISTRATIVO 
03/07/2020
BRUNO AMARAL AFONSO GUARDA MUNICIPAL 
11/07/2021
CARLA MARIEL BATISTA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
CARLOS ALBERTO JOSUE DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
CAROLINA RODRIGUES DUCHINI PSICOLOGO 
03/01/2021
CHRISTIANNE MACHADO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
CIBELE MONTORO MAZETI FERREIRA EDUCADOR SOCIAL 
03/01/2021
CLEITON JOSE DA SILVA GOMES GUARDA MUNICIPAL 
19/08/2020
CLICIA SIQUEIRA MACHADO ROBERTI AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
CRISTIANE CAMARGO DE OLIVEIRA BRITO PSICOLOGO 
03/01/2021
CRISTIANE DE FATIMA POLTRONIERI ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
DANIEL ANTONIO BORGES RIBAS AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
DANIEL CARDOSO MARTINS JORNALISTA 
10/07/2020
DANIELA FERNANDA SIMIONI VIEIRA PSICOLOGO 
03/01/2021
DANIELE CARDOSO MORI AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
DANIELE CRISTINA DA SILVA BELEI ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
DANIELE CRISTINA OLIVEIRA VELANI ASSISTENTE SOCIAL 
18/09/2021
DANIELE MACHADO DE CASTILHO EDUCADOR SOCIAL 
03/01/2021
DANIELE MOURA MORAIS AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
DANIELLA CASSIA CALGARO SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
DANIELLE MUNHOZ SARDI AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
DANIELLY PEREIRA DE PAIVA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
DAVI MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
DIEGO FERNANDO ALVES GUARDA MUNICIPAL 
25/02/2021
DIOGO LINO DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
DIONISIA GOES DE ALMEIDA ASSISTENTE SOCIAL 
03/09/2021
DOUGLAS NASCIMENTO DA SILVA GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
EDNEIA FERNANDES DA ROCHA EDUCADOR SOCIAL 
03/01/2021
ELAINE CRISTINA VILAS BOAS FARIAS ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
ELEN DOS SANTOS SILVA EDUCADOR SOCIAL 
05/02/2021
ELIAS SANTOS PORTO GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
ELIAS VIANA DOS SANTOS JUNIOR WEB DESIGNER 
10/07/2020
ELISAMA CRISTINA DA SILVA FERRAZ AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ETHEL DE SOUZA ANDRADE ASSISTENTE SOCIAL 
23/07/2021
EVA SOCORRO PARRO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
EVELINE VIUDES ASSISTENTE SOCIAL 
05/11/2021
FABIANE RIBEIRO DE SOUZA PSICOLOGO 
03/01/2021
FABIO JOSE DE FARIA AGENTE ADMINISTRATIVO 

04/12/2020
FABRICIA CRISTINA CORREA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
FLAVIA HELOIZA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
GABRIELA BIROLLI DA COSTA PSICOLOGO 
14/05/2021
GEISE CARLA VASCONCELOS EDUCADOR SOCIAL 
02/04/2021
GILSON EUGENIO GUIMARAES AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
GLAUCO GUBOLIN SANFELICE AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
GRAYCE VILARIM DE MELO CALIXTO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
GRAZIELE CRISTINA DA SILVA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
GUSTAVO AURELIO BISSOLLI GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
HALLEY MANCILIA RODRIGUES GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
HEITOR FIDELIS RODRIGUES EDUCADOR SOCIAL 
03/01/2021
INAYARA FERNANDA DA CRUZ AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ISADORA MARIANA MARQUES DE FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
IVAN GONCALVES FEITOSA FILHO REPORTER FOTOGRAFICO 
10/07/2020
JAINI MANOELA DE LIMA MENDES DO CARMO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JEAN MICHAEL MARTINS AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JEANE COLOMBO QUEIROZ AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JESSICA DOS SANTOS CALIXTO SENA AGENTE ADMINISTRATIVO 
15/08/2020
JOAO MARCOS CASA GRANDE TERENCIO AGENTE ADMINISTRATIVO 
02/10/2020
JOAO PAULO SOUZA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JOAO VITOR CHAVES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
02/10/2020
JOICE CRISTINA PORTO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JOSIANE RAFAELA DE OLIVEIRA GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
JOSIE MARI MURATA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JOSILENI RAFAEL DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JOYCE CRISTINA CALEGARI NONATO AGENTE ADMINISTRATIVO 
05/02/2021
JUCELAINE RENATA SEVERINO MANHANI AGENTE ADMINISTRATIVO 
03/07/2020
JULIANA DA COSTA GAZZOLA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JULIANA FEDERICO ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
JULIANA FONSECA MENDONCA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JULIANA KARINA BARNABE DA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JULIANA REZENDE DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
JULIEN SIMOES ROSA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
KATIA DA SILVA DE SOUZA GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
KATIUCE DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
KLYMENE MORENO DE SOUSA AMBROSIO ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
LARA IARA GOMES BORGES ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
LARISSA SILVA CASTRO PACHECO AGENTE ADMINISTRATIVO 
29/12/2021
LEANDRO ALMEIDA PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 
18/01/2021
LETICIA DE MELLO MARQUES AGENTE ADMINISTRATIVO 
04/12/2020
LILIAN CONCEICAO TRINDADE AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
LILIANI MENDONCA RODAS EDUCADOR SOCIAL 
03/01/2021
LIVIA RODRIGUES RESTOFE ASSISTENTE SOCIAL 
05/11/2021
LUANA DA ROCHA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
LUANY DA SILVA RAMOS ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
LUCIANA CRISTINA BORTOLUZZO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
LUCIANE ALVES VIANA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
LUCIMARA PERPETUA DOS SANTOS BENATTI ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
LUIZ FERNANDO ALOE PONZO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
LUIZ FERNANDO ORLANDI PAGIATO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA CANDIDO GUARDA MUNICIPAL 
11/02/2021
MAELI DURAN TOME LISBOA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MAIRON AIRAN VIEIRA ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
MARCELA CAMILA GARCIA GOUVEIA MENEZES ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
MARCELLA MILA RAMALHO PACHELI PEREIRA JORNALISTA 
10/07/2020
MARCELO AKIO UMEZU AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARCELO HENRIQUE MARQUETTI AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARCELO SANT ANA THEODORO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARCILENE PERPETUA DE SOUZA OLIVEIRA PEB-1 
25/06/2021
MARCOS CAETANO MORELLI REPORTER FOTOGRAFICO 
10/07/2020
MARCOS VINICIUS BESSA DA SILVA GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
MARIA ANGELICA NUNES EDUCADOR SOCIAL 
03/12/2021
MARIA APARECIDA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
MARIA APARECIDA VILLA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARIA AUGUSTA DI MUZIO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARIA FERNANDA COSTA BORSATO DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 
05/02/2021
MARIA LETICIA RILLO ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
MARIANA DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARIANA MORASCO CHIAVATELLI PENTEADO AGENTE ADMINISTRATIVO 
02/10/2020
MARIANA NARANJO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARIANA PINTO CESAR IACOVONE AGENTE ADMINISTRATIVO 
09/03/2021
MARIANE CASTILHO AMORIM AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARINA RICO PADUAN BERETA PSICOLOGO 
25/06/2021
MARIO VENERANDO ALVES ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
MARLON TORQUATO MONTEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MARTA LUCIA SANTOS SALES AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
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MATHEUS HENRIQUE DE ASSIS SANTOS JACOMASSI GUARDA MUNICIPAL 
06/10/2021
MICAEL NICOLAS DOS SANTOS PIMENTEL AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
MICHELE ESPOSITO FERNANDES ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
MICHELLE MOLAS CATELAN SANTANA PSICOLOGO 
25/06/2021
MIRELLA FERNANDA MOLTINE PSICOLOGO 
11/06/2021
MONICA COSTA BUENO DE ARAUJO PSICOLOGO 
18/01/2021
NAIANKA CASTILHO MARDEGAN AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
NATALIA ALVES DA CRUZ AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
NATALIA MIGUEL BERNARDO ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
NATALIA REGINA PARIZOTTO ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
NUBIA ROBERTA BORGES DONATO PASSARINI GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
OLIVIA VERA CLETO GOMES PSICOLOGO 
14/05/2021
PAMELLA CRISTINA ALVES TRINDADE EDUCADOR SOCIAL 
13/08/2021
PAULO ESTEVAO ALVES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
02/12/2020
PAULO PAULIN BENZATTI AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
PRISCILA BELINTANI PSICOLOGO 
14/05/2021
PRISCILA QUINTINO DE PONTES AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
PRISCILA TAKAHASHI CASADIA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO GUARDA MUNICIPAL 
18/03/2021
RAFAEL ROSA PLASTINO PSICOLOGO 
03/01/2021
RAFAELA FANTE VICIOSO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
RAFAELA YEPES MORO ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
RAISSA GARCIA GONCALVES AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
REGINA RIBEIRO PINTO NUNES AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
REGIS ALESSANDRO VIDAL GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
RENATA CRISTINA GOMES SALES LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 
04/12/2020
RENATA SANCHES MESSIAS GUIDINI GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
RENATO MARQUES DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
ROBERTA HAUCK PAULINO EDUCADOR SOCIAL 
05/02/2021
ROGERIO ROCHA MARIN GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
ROSA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO ASSISTENTE SOCIAL 
18/01/2021
SAMUEL ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 
03/01/2021
SAMUEL HENRIQUE MOREIRA DA SILVA GUARDA MUNICIPAL 
15/01/2021
SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS GUARDA MUNICIPAL 
02/06/2020
SILMARA MIRIAN OLIVEIRA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
SILVIO JOSE SPADA BORGES AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
SIMONE DIAS CALFAT AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
STEFANY CRUZ DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
TAISA APARECIDA DEZANETE EDUCADOR SOCIAL 
01/10/2021
TAIZA FERRARI EDUCADOR SOCIAL 
11/06/2021
TARCISIO RODRIGUES MOREIRA GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
TARCISO PANSANI ASSISTENTE SOCIAL 
11/07/2021
THAIS CRISTINA LUIZ EDUCADOR SOCIAL 
03/01/2021
TIMOTEO FERREIRA SANTOS GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
TOMAZ NOBORU USHIJIMA JUNIOR AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
VAGNER JOSE DA SILVA JUNIOR GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
VALDIR CESAR CONEJO JUNIOR AGENTE ADMINISTRATIVO 
18/01/2021
VALDO FRANCISCO MARTINS MAISTRELO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
VICTOR HUGO STABELLE BRIANES GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
VINICIUS LEAL DA SILVA GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
VIRGINIA MENEZES MATIOLLI ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
WAGNER DE OLIVEIRA SOUZA GUARDA MUNICIPAL 
13/04/2021
WANDREIANY PIRANI DE OLIVEIRA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL 
03/01/2021
WILBER DA SILVA FRANCISCO AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
WYLLAMES NOBERTO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 
01/03/2021
PORTARIA N.º 898, DE 23 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO 
DONÁ, para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos 
fatos relatados no Interno nº 133/2022 da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, intercorrências informadas na CI Nº 
455/2022 da Secretaria Municipal de Saúde.  
Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.917 DE 18 DE AGOSTO DE 2022
DISPENSA, EDNA FELIX DE CARVALHO DA SILVA, da Função de Confiança de Gerente de Unidade – Nível II - 
FG.103.6, na Unidade Básica de Saúde da Família São Deocleciano – Lindomar Luiz Longo da Secretaria Municipal 
de Saúde, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a partir de 18 
de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.918 DE 18 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, VIVIANI CRISTINA LINO BRANCINI, para exercer a Função de Confiança de Gerente de Unidade – 
Nível II - FG.103.6, na Unidade Básica de Saúde da Família São Deocleciano – Lindomar Luiz Longo da Secretaria 
Municipal de Saúde, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022,  fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 18 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.919 DE 19 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, VALDELICE APARECIDA DE SOUZA para substituir o(a) servidor(a) LIGIA CAVASSANI – ocupante da 
função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível I – FG.103.8, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 22/08/2022 a 31/08/2022.
PORTARIA N.º 36.920 DE 19 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, TATIANA LIBORIO PINTO FERREIRA para substituir o(a) servidor(a) SIMONE DA SILVEIRA 
VASCONCELOS BRAGA – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL II 
– FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
22/08/2022 a 31/08/2022.
PORTARIA N.º 36.921 DE 19 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, HENRIQUE MARTINS FERREIRA para substituir o(a) servidor(a) NATALIA REGINA BAIONI FLORIDO – 
ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL II – FG.103.6, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, de 22/08/2022 a 31/08/2022.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
-Processo Administrativo n. 12.281/2022.
Objeto: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOMINGO MARCOLINO BRAILE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM BASE NAS DIRETRIZES DEFINIDAS PELO GESTOR

MUNICIPAL E NOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM ESPECIAL A POLÍTICA NACIONAL DE
ATENÇÃO HOSPITALAR, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO A SER CELEBRADO A PARTIR DE PROPOSTA
TÉCNICA E ECONÔMICA SELECIONADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO PRESENTE EDITAL, QUE
ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO – SEC. MUN. DE SAÚDE.   
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2022, reunidos os membros da COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO,
do Município de São José do Rio Preto, designada pelo Decreto nº 19.207 de 20 de maio de 2022, no 3º andar do
Paço Municipal, em continuidade a reuniões anteriores, procederam a análise das propostas Técnica e Econômicas
das Instituições participantes deste certame, e, em seguida, efetuaram o julgamento desta fase do Chamamento
Público nº 01/2022, atribuindo as respectivas pontuações, nos seguintes termos:   

INSTITUTO 
DE SAÚDE – 

ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL FACERES 

PONTOS FUNDAMENTAÇÃO 

1. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE PRODUÇÃO  

Dos serviços 
Ambulatoriais 
(acolhimento, 
triagem, pré e pós 
operatório)

1

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada, com 
extenso embasamento teórico, mas não contempla a integralidade dos 
itens do descritivo assistencial ambulatorial, em conformidade aos critérios 
elencados no subitem 7.2.2 do edital, ANEXO II e Anexo VI. 
- não apresentado proposta prática e objetiva para acolhimento e 
triagem compatível com a necessidade do hospital, visto que conforme 
direcionamento do Anexo II esta proposta deveria ser para situações de 
demanda espontânea. Na página 122 da  proposta, foram apresentadas 
etapas para composição das equipes como projeto futuro, se vencedora 
do certame, porém este critério foi solicitado no edital para análise da 
comissão para efeito de pontuação; 
- proposta de classificação de risco para todos os cidadãos (página 124 
da proposta) admitidos pelo hospital, sendo que este procedimento não se 
aplica a pacientes eletivos; 
- não apresentado proposta de pré consultas cirúrgicas por especialidade, 
indicando um médico clínico para tal avaliação, além da consulta pré 
anestésica;   
- não apresentado proposta efetiva para redução do absenteísmo, seja 
por SMS, ligação telefônica, WhatsApp, etc.

Dos serviços 
Assistenciais 
Cirúrgicos

0

Proposta não contempla o quantitativo de oferta conforme meta 
determinada e a integralidade do descritivo assistencial cirúrgico do Anexo 
II e dos critérios elencados no subitem 7.2.2, sendo: 
- quantitativo de cirurgias monitoradas por especialidades (quadro 
página 428 a 430 da proposta) em desacordo com a quantidade mínima 
mensal de cirurgias por especialidade estabelecidas no Anexo II do 
Edital (subitem 3.2, quadro denominado “Cirurgias monitoradas”).  A 
apresentação de quantitativo global no cabeçalho do referido quadro é 
insuficiente para atribuir pontuação nesse quesito;  
- proposta atende parcialmente a descrição de protocolos e rotinas do 
pré operatório e pós operatório, estando em desacordo com o anexo II 
(folhas 299 a 304 do processo administrativo n.12.281/2022), não sendo 
apresentadas estratégias para cumprimento das metas qualitativas 
relacionadas aos procedimentos cirúrgicos (subitens 4.3 e 4.4 - Anexo II) 
e  protocolo de cirurgia aberta e fechada (subitem 1.2.2 - Anexo II). 

Dos serviços de 
Internação Clinica e 
Cirúrgica

4

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada e que 
contempla parcialmente os critérios elencados no subitem 7.2.2 norteados 
no Anexo II do edital referente aos serviços de internação clínica cirúrgica, 
não sendo apresentado: 
- proposta para gestão de leitos de longa permanência;  
- protocolo de acesso ao leitos de retaguarda em conformidade ao Anexo 
II (subitem 1.2.2); 
- protocolos assistenciais, de humanização e segurança do paciente 
incompletos referente as rotinas pré estabelecidas no Anexo II.

Do Centro 
de Material e 
Esterilização

2

Proposta que contempla parcialmente os critérios elencados no subitem 
7.2.2 do edital (folha 278 do processo administrativo n.12.281/2022) e 
ANEXO II (folhas 304 e 305 do processo administrativo n.12.281/2022) 
referente aos requisitos de boas práticas para processamento de produtos 
no Centro de Material e Esterilização.  
- não sendo proposto especificação de organização do serviço para 
recebimento e distribuição dos instrumentais cirúrgicos da rede pública; 
- não sendo apresentado proposta de serviços complementares 
necessários para esterilização de materiais não autoclaváveis (prestação 
de serviço do que não for executado no CME Centro de Material e 
Esterilização).

Incremento de 
Atividade 3

Apresentado propostas de incremento, sendo considerado pela comissão 
de seleção para efeito de pontuação: 
- proposta de ação social com a comunidade, com evento semestral; 
- proposta de eficiência energética como sustentabilidade econômica, 
social e ambiental; 
- proposta de inovação e plataformas tecnológicas. 
Não considerado: 
- proposta de melhorarias na qualidade e eficiência, pois são exigências 
do edital para obtenção de qualificação /certificação; 
- proposta de otimização de capacidade instalada visto que não foi 
demonstrado ampliação de oferta, apenas processos de trabalho 
obrigatórios para a execução qualificada do objeto.  
Vale acrescentar que todo incremento que onerar erário público deverá 
ser previamente autorizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização. 

2. AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO ASSISTENCIAL  

Dos serviços 
Administrativos e 
Financeiros

3

Proposta com gestão administrativa factível com gestão de resultados 
e organização dos processos de trabalho, incluindo o funcionamento e 
manutenção predial e de equipamentos, processo de compras e gestão 
financeira qualificada com funcionalidade do processo de faturamento.

Dos serviços de 
apoio 0

Proposta não contempla a descrição do processo de organização e 
gestão de todos os serviços de apoio que serão necessários para o 
funcionamento do hospital: 
- não encontrado plano de contingência para manutenção corretiva de 
equipamentos para evitar interrupção assistencial com proposta objetiva, 
e a aquisição e incorporação de equipamentos (página 809 da proposta) 
cita que poderá ocorrer por meio da SES (Secretaria Estadual de Saúde), 
o que não é permitido considerando que a gestão do hospital será 
municipal através da gestão plena, não colocando o fluxo da autorização 
pela Comissão de Avaliação e Fiscalização, conforme previsto no edital; 
- não apresentado proposta de adesão ao sistema hospitalar (página 874 
da proposta). 

Gestão de Pessoas e 
Governança 0

Proposta com quadro de recursos humanos inadequada que não 
contempla o dimensionamento de pessoal para a execução do objeto e 
governança efetiva: 
- carga horaria médica global inferior a quantidade mínima exigida no 
edital (Edital =3.792/ proposta=3.238), sendo apresentado apenas 270 
horas mensais de médico intensivista (página 965 da proposta) para 
cobertura de 24 horas de funcionamento da UTI, quando o mínimo 
solicitado foi de 1.080 horas mensais, destas 720 diurno e 360 noturno; 
- apresentado proposta salarial para a Diretoria Médica de R$ 30.000,00 
(página 962 da proposta), e conforme subitem  9.17.2. do edital os valores 
das remunerações dos dirigentes e consultorias não poderia  ultrapassar 
o teto do executivo municipal.

Do Núcleo Integrado 
de Regulação 0

Proposta incompleta (páginas 255 a 262 e 985 a 987 da proposta) no 
que se refere ao NIR Núcleo de Integrado de Regulação, não sendo 
apresentado, conforme preconiza subitem 7.2.2 do edital (folha 280 
do processo administrativo n.12.281/2022) horário de funcionamento e 
equipe proposta, além da ausência da proposta de integração do núcleo 
com o complexo regulador da SMS, como também não contemplada 
ações para cumprimento das metas qualitativas referentes ao NIR 
(subitem 4.13 e 4.14 - Anexo II). 

Serviço de 
Assistência 
Farmacêutica

2

Proposta completa quanto aos critérios elencados no subitem 7.2.2 com 
composição adequada da equipe de assistência farmacêutica, processo 
de trabalho, controle de fármacos e padronização de medicamentos 
compatível com o ANEXO II.

3. AÇÕES VOLTADAS A QUALIDADE

Gestão Clinica 
e Protocolos 
Assistenciais

1

Proposta contemplou protocolos clínicos, protocolos de medicamentos e 
iniciativa de programa de qualidade, no entanto, apresenta parcialmente 
os critérios elencados no subitem 7.2.2 e ratificados no roteiro do Anexo 
VI. Não sendo apresentado:  
- protocolos de medicamentos injetáveis e materiais de consumo gerais e 
médico-cirúrgicos;  
-  proposta completa das rotinas de operação dos procedimentos 
ambulatoriais, cirúrgicos e de internação completa; 
- proposta para atualização do CNES foi apresentada de forma 
contraditória (páginas 750 e 1.258 da proposta), sendo que na primeira foi 
proposto atualizar via e-mail da DRS XV, não sendo aceito pela comissão, 
visto que o hospital é gestão municipal.

Comissões 
Hospitalares 2

Proposta contendo as comissões obrigatórias com composição e função 
em acordo com o objeto deste edital (ANEXO II), sendo incluído:   
- Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional;  
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;                           - Comitê 
de Processamento de Produtos para Saúde;  
- Comitê de Ética e Pesquisa;                                                                 - 
Comissão de Transplante de Órgãos; 
- Comissão de Residência Médica;  
- Comissão de Biossegurança; e estabeleceu um Núcleo de Comissões 
Hospitalares.
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Educação 
Permanente 1 Proposta de educação em serviço contendo implantação de educação 

permanente e proposta de introdutório.

Estruturação da 
informação aos 
usuários

1 Proposta com estratégias de informação ao usuário e mecanismo de 
análise em acordo com o ANEXO II.

Avaliação da 
satisfação do 
usuário

1 Proposta com instrumento adequado e proporção de análise em acordo 
com indicador de qualidade de desempenho de referência.  

Implantação 
da Política de 
Humanização e 
Segurança do 
Paciente

2
Proposta com estratégias de política de humanização e segurança do 
paciente com base nas normas e diretrizes do SUS seguindo os critérios 
do subitem 7.2.2 e Anexo II. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Gestão de Serviços 
de Atenção 
Hospitalar 

0

Proposta não contempla certificação de experiência anterior em gerência 
de serviços de atenção hospitalar, sendo apresentado atestado técnico 
operacional de gestão de unidades de atenção básica (serviço de 
atenção primária não similar a serviço terciário, objeto deste edital) e 
de gestão de protocolos médicos com a Santa Casa de Matão onde a 
FACERES possui convênio de integração ensino serviço, mas a OS não 
apresentou contrato de gestão para gerenciamento e operacionalização 
do hospital, para tanto, não considerados pela comissão de seleção para 
efeitos de pontuação. 

Atividade de Ensino 
e Pesquisa 0

Proposta não atende ao subitem 7.2.2 do edital, tendo em vista que 
não está demonstrado que a proponente tenha “gestão de unidades 
hospitalares que mantenham atividades de ensino e pesquisa na área 
de saúde” (folha 282 do processo administrativo n.12.281/2022). 

5. PREÇO 

 
30

Proposta econômica com redução de 5,28% do valor estimado, sendo  
R$3.851.837,19 mensais e R$46.222.046,25 anual, valor que se 
enquadra a pontuação máxima de 30 pontos.

TOTAL 53  
 

FUNDAÇÃO 
FACULDADE 

REGIONAL DE 
MEDICINA DE 

SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

PONTOS FUNDAMENTAÇÃO

1. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE PRODUÇÃO  

Dos serviços 
Ambulatoriais 
(acolhimento, 
triagem, pré e pós 
operatório)

1

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada, mas 
que não contempla a integralidade dos itens do descritivo assistencial 
ambulatorial, em conformidade aos critérios elencados no subitem 7.2.2 do 
edital, ANEXO II e Anexo VI. 
- não apresentado proposta do serviço de ortopedia;  
- proposta incompleta de logística para transporte de exames, sendo 
apresentado apenas proposta financeira; 
- quanto a estratégia de redução de absenteísmo foi apresentado de 
forma subjetiva “implantação de canal direto com o cliente e apoio 
matricial”, não encontrado no regimento interno (anexo 23 da proposta) 
a responsabilidade da categoria profissional por essa atribuição e 
metodologia a ser aplicada.

Dos serviços 
Assistenciais 
Cirúrgicos 

10
Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada e que  
contempla a integralidade do descritivo assistencial cirúrgico do Anexo II 
conforme Roteiro do Anexo VI e critérios elencados no subitem 7.2.2.

Dos serviços de 
Internação Clinica e 
Cirúrgica

4

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada e que  
contempla parcialmente os critérios elencados no subitem 7.2.2 norteados 
no Anexo II do edital referente aos serviços de internação clínica cirúrgica, 
não sendo apresentado:  
- proposta para gestão de longa permanência,  
- proposta incompleta de plano de alta para pacientes com necessidades 
de segmento de tratamento domiciliar pela rede municipal.

Do Centro 
de Material e 
Esterilização 

2

Proposta que contempla parcialmente os critérios elencados no subitem 
7.2.2 do edital e ANEXO II referente aos requisitos de boas práticas para 
processamento de produtos.  
- Não apresentado proposta de conferência e registro dos produtos 
referente ao atendimento da rede municipal, não sendo informado rotina de 
recebimento e entrega dos materiais externos, bem como identificação da 
unidade pertencente os materiais; 
- Proposta de mapeamento de processo e controle de qualidade 
incompleta, não sendo encontrado proposta de qualificação de instalação e 
desempenho dos equipamentos descritos no edital.  

Incremento de 
Atividade 4

Apresentou mais de 04 propostas compatíveis com a necessidade da rede, 
sendo considerado pela comissão de seleção para efeito de pontuação:   
- ampliação de cirurgias eletivas em 10% (mutirões); 
- ampliação em 20% de consultas pela telemedicina;  
- gestão de suprimentos pelo SCM; 
- atendimento de pacientes regulados pela rede para emergência 
oftalmológica (casos agudos); 
- extensão de atendimentos a comunidade pelas Ligas da FAMERP/
FUNFARME.

2. AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO ASSISTENCIAL 

Dos serviços 
Administrativos e 
Financeiros 

3

Proposta com gestão administrativa factível com gestão de resultados 
e organização dos processos de trabalho, incluindo o funcionamento e 
manutenção predial e de equipamentos, processo de compras e gestão 
financeira qualificada com funcionalidade do processo de faturamento.

Dos serviços de 
apoio 2

Proposta contempla a descrição do processo de organização e gestão de 
todos os serviços de apoio que serão necessários para o funcionamento do 
hospital, sendo que na proposta de locação ou comodato de equipamentos 
foi incluído um gasômetro. 

Gestão de Pessoas 
e Governança 7

Proposta com quadro de recursos humanos adequada que contempla o 
dimensionamento de pessoal para a execução do objeto e governança 
efetiva, incluindo proposta de integração ensino serviço (campo de estágio) 
em acordo com ANEXO II (20 alunos/residentes de medicina por período).

Do Núcleo 
Integrado de 
Regulação 

2
Proposta com composição de equipe e funcionalidade adequada para 
o NIR em acordo com o Anexo II, sendo apresentado no Anexo 23 as 
diretrizes de internação e Regimento do NIR. 

Serviço de 
Assistência 
Farmacêutica 

2

Proposta completa quanto aos critérios elencados no subitem 7.2.2 com 
composição adequada da equipe de assistência farmacêutica, processo 
de trabalho, controle de fármacos e padronização de medicamentos 
compatível com o ANEXO II.

3. AÇÕES VOLTADAS A QUALIDADE 

Gestão Clinica 
e Protocolos 
Assistenciais 

1

Proposta contemplou protocolos clínicos, protocolos de medicamentos e 
iniciativa e programa de qualidade, no entanto, apresenta parcialmente os 
critérios elencados no subitem 7.2.2 e ratificados no roteiro do Anexo VI. 
Não sendo apresentado:  
- proposta completa das rotinas de operação dos procedimentos 
ambulatoriais, cirúrgicos e de internação; 
- proposta das condições de habilitações de serviços conforme normas 
estaduais e federais.

Comissões 
Hospitalares 2

Proposta com as comissões obrigatórias contendo composição e função 
em acordo com o objeto deste edital (ANEXO II), sendo incluído:   
- Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional; 
- Comissão de Controle de Transfusões Hospitalares.

Educação 
Permanente 1 Proposta de educação em serviço contendo implantação de educação 

permanente e proposta de introdutório.

Estruturação da 
informação aos 
usuários 

1 Proposta com estratégias de informação ao usuário e mecanismo de 
análise em acordo com o ANEXO II.

Avaliação da 
satisfação do 
usuário 

1
Proposta com instrumento NPS (Net Promoter Score) adequado 
e proporção de análise em acordo com indicador de qualidade de 
desempenho de referência. 

Implantação 
da Política de 
Humanização e 
Segurança do 
Paciente 

2
Proposta com estratégias de política de humanização e segurança do 
paciente com base nas normas e diretrizes do SUS seguindo os critérios do 
subitem 7.2.2 e Anexo II. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Gestão de Serviços 
de Atenção 
Hospitalar 

12

Proposta contendo experiência anterior em gerência de serviços de 
atenção hospitalar, com capacidade gerencial certificada mediante 
comprovação de atestado técnico operacional, legalmente reconhecido, 
pela DRS XV, com mais de 20 anos de experiência em gestão hospitalar. 

Atividade de Ensino 
e Pesquisa 2

Proposta com atestado de experiência de atividades de ensino em 
ambiente hospitalar (FAMERP/FUNFARME). Referida proposta foi 
analisada em conjunto com o Atestado de Qualificação Técnica emitido 
pela SES (folha 1.265 do processo administrativo n.12.281/2022).

5. PREÇO

 

30  Proposta econômica com redução de 9,1% do valor estimado, sendo 
R$3.695.924,73 mensais e R$ 44.351.096,76 anual, valor que se 
enquadra a pontuação máxima de 30 pontos. 

TOTAL 89  

INSTITUTO SOCIAL 
HOSPITAL ALEMÃO 

OSWALDO CRUZ 

PONTOS FUNDAMENTAÇÃO

1. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE PRODUÇÃO  

Dos serviços 
Ambulatoriais 
(acolhimento, 
triagem, pré e pós 
operatório)

2

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada e que 
contempla a integralidade dos itens do descritivo assistencial ambulatorial, 
em conformidade aos critérios elencados no subitem 7.2.2 do edital, 
ANEXO II e Anexo V, sendo incluído indicadores não elencados no edital, 
como taxa de perda primária de consultas, exames e procedimentos 
ambulatoriais.

Dos serviços 
Assistenciais 
Cirúrgicos

10

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada e que  
contempla a integralidade do descritivo assistencial cirúrgico do Anexo II e 
dos critérios elencados no subitem 7.2.2., sendo incluído itens de rotinas 
de cuidados no pós operatório, tais como transferência e proibição de 
prescrição de alta prévia, não elencados no edital; 

Dos serviços de 
Internação Clinica e 
Cirúrgica

9

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada e que  
contempla integralmente os critérios elencados no subitem 7.2.2 norteados 
no Anexo II do edital referente aos serviços de internação clínica cirúrgica, 
sendo incluído os seguintes incrementos: 
- proposta de  visita multidisciplinar,  
- avaliação dos pacientes internados até duas horas pelo enfermeiro da 
unidade,  
- gerenciamento de alarmes e a parametrização individualizada, 
- acompanhamento e alta de pacientes atendidos por mais de uma 
especialidade com  evolução individualizada bem como discussões e 
decisões entre as especialidades devidamente registradas, 
- preparo da alta (orientações a familiares) desde a admissão,  
-quantificação objetiva dos critérios de admissão da UTI e check list dos 
critérios de permanência e alta, 
- critérios de transporte seguro do paciente intra e extra hospitalar com 
critérios mínimos de segurança do paciente e check list dos mesmos.

Do Centro 
de Material e 
Esterilização

5

Proposta que contempla integralmente os critérios elencados no subitem 
7.2.2 do edital e ANEXO II referente aos requisitos de boas práticas para 
processamento de produtos, sendo incluído proposta para recebimento de 
material externo com mapeamento das unidades. 

Incremento de 
Atividade 4

Apresentou mais de 04 propostas compatíveis com a necessidade da rede, 
sendo considerado pela comissão de seleção para efeito de pontuação: 
- montagem da sala de estabilização no morgue;  
- quadro de cuidados e painel de gestão de visitas;  
- tratamento de áreas externas supervisionada (jardins e bancos) para 
utilização como lugares de espera, descanso e bem estar;  
- orientação e treinamento dos pacientes e familiares quanto a identificação 
precoce de sinais de deterioração para acionamento da equipe 
(campainha); 
- acompanhamento telefônico  pós cirúrgico, com canal de comunicação 
com a equipe do hospital para intercorrências e orientações; 
- check lista segurança anestésica; 
- prevenção e controle de endoftalmites; 
- protocolo de gerenciamento  especifico para avaliação da dor (admissão, 
internação, alta, pós alta);

2. AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO ASSISTENCIAL  

Dos serviços 
Administrativos e 
Financeiros

3

Proposta com gestão administrativa factível com gestão de resultados 
e organização dos processos de trabalho, incluindo o funcionamento e 
manutenção predial e de equipamentos, processo de compras e gestão 
financeira qualificada com funcionalidade do processo de faturamento, 
sendo incluído incrementos tais como inventário com controle QRcode, e 
elaboração de  Releases a serem oferecidos a imprensa.

Dos serviços de 
apoio 2

Proposta contempla a descrição do processo de organização e gestão de 
todos os serviços de apoio que serão necessários para o funcionamento 
do hospital, incluído rotinas essenciais para controle desses serviços, tais 
como: 
- pesagem e identificação da roupa suja para controle; 
- controle quantitativo de serviços de gases através de volume mínimo;  
- uniforme por setor - identificação de profissionais; 
- cardápios com preparações típica e decorações correspondentes para 
pacientes, acompanhantes e funcionários (natal, pascoa, e outras datas 
comemorativas).

Gestão de Pessoas 
e Governança 0

Proposta com quadro de recursos humanos que contempla o 
dimensionamento de pessoal para a execução do objeto e governança 
efetiva, no entanto não considerada para pontuação visto que conforme 
subitem do edital 9.17.2. os valores das remunerações dos dirigentes e 
consultorias não poderia ultrapassar o teto do executivo municipal, e na 
proposta foi apresentado para o gerente administrativo R$ 29.403,00.

Do Núcleo 
Integrado de 
Regulação

2
Proposta com composição de equipe e funcionalidade adequada para o 
NIR em acordo com o Anexo II.

Serviço de 
Assistência 
Farmacêutica

2

Proposta completa quanto aos critérios elencados no subitem 7.2.2 com 
composição adequada da equipe de assistência farmacêutica, processo 
de trabalho, controle de fármacos e padronização de medicamentos 
compatível com o ANEXO II 

3. AÇÕES VOLTADAS A QUALIDADE

Gestão Clinica 
e Protocolos 
Assistenciais

3

Proposta efetiva que apresenta os principais protocolos clínicos e de 
acesso em acordo com o objeto, proposta de qualificação (acreditação/
certificação) factível e proposta de condições de habilitações e normativas 
do serviço.  

Comissões 
Hospitalares 2

Proposta com as comissões obrigatórias contendo composição e função 
em acordo com o objeto deste edital (ANEXO II), sendo incluído:  
- comissão de terapia nutricional; 
-comissão de farmácia e terapêutica; 
- comissão de resíduo; 
- comissão de proteção radiológica;  
- comissão transfusional.

Educação 
Permanente 1 Proposta de educação em serviço contendo implantação de educação 

permanente e proposta de introdutório.

Estruturação da 
informação aos 
usuários

1 Proposta com estratégias de informação ao usuário e mecanismo de 
análise em acordo com o ANEXO II.

Avaliação da 
satisfação do 
usuário

1

Proposta com instrumento adequado e proporção de análise em acordo 
com indicador de qualidade de desempenho de referência, sendo 
apresentado como incremento a criação de serviços e on-line e canais 
para manifestação espontânea

Implantação 
da Política de 
Humanização e 
Segurança do 
Paciente 

2

Proposta com estratégias de política de humanização e segurança do 
paciente com base nas normas e diretrizes do SUS seguindo os critérios 
do subitem 7.2.2 e Anexo II. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Gestão de Serviços 
de Atenção 
Hospitalar 

12

Proposta contendo experiência anterior em gerência de serviços de 
atenção hospitalar, com capacidade gerencial certificada mediante 
comprovação de atestado técnico operacional, legalmente reconhecido, 
sendo considerado para efeito de pontuação o atestado de capacidade 
técnica do gerenciamento do Hospital do Estivadores (Santos SP) de 16 
de setembro de 2016 a 16 de setembro de 2021 (5 anos) + Atestado do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz com 120 anos de experiência (1 ano). Não 
considerado o atestado de capacidade técnica dos serviços do AMBESP 
por ser de ambulatorial (nível secundário de atenção à saúde, não similar a 
serviço terciário, objeto deste edital).

Atividade de Ensino 
e Pesquisa 2

Proposta com atestado de experiência mediante comprovação através de 
atestados legalmente reconhecidas na gestão de unidades de hospitalares, 
que mantem atividades de ensino e pesquisa, para programas de 
graduação e de pós-graduação nas áreas de saúde.

5. PREÇO

 
0

Proposta econômica não considerada para efeito de pontuação visto 
que apresentou valor superior ao valor estimado, sendo R$5.904.809,00 
mensal e R$ 70.257.708,00 anual.

TOTAL 63  

IRMANDADE 
SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE 
SÃO BERNARDO DO 

CAMPO 

PONTOS FUNDAMENTAÇÃO

1. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE PRODUÇÃO 
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Dos serviços 
Ambulatoriais 
(acolhimento, 
triagem, pré e pós 
operatório)

0

Proposta sem seguir roteiro do Anexo VI, e contendo dados que não 
refletem a realidade municipal, incluindo serviços que não serão 
realizados no hospital.  
Quanto aos serviços assistenciais ambulatoriais não apresentou 
quantitativo de oferta dos procedimentos, sendo apenas apresentado 
as metas monitoradas em oftalmologia, além de não contemplar a 
integralidade dos itens em conformidade aos critérios elencados no 
subitem 7.2.2 do edital, ANEXO II e Anexo V. 
- proposta de exames laboratoriais (disponibilizados para o hospital) 
coletados na rede básica, incompativel com o Anexo II, além de 
apresentar livre demanda para Chikungunya, Zika e Covid 19, não 
contemplados no Anexo VII;  
- proposto coleta de exames conforme protocolo criado pelo corpo 
clinico da Santa Casa, mas não apresentado para análise da comissão, 
o que inviabiliza verificar se está em acordo com o objeto e realidade 
no laboratório municipal que realizará a análise clínica;  
- horário ambulatorial das 6 às 17h em desacordo com a proposta no 
Anexo II; 
- incluído proposta de TFD, não sendo objeto deste edital, visto que o 
mesmo atenderá a munícipes;  
-  proposta de Inter consulta apenas para pacientes acima de 44 anos 
com patologia cardiológica, que deverá ser avaliado pelo cardiologista, 
não contemplando outras especialidades;  
- proposta de exames de imagem 24 horas por dia (TC, Endoscopia, 
Colonoscopia, dentre outros) em desacordo com o proposto pelo 
município, visto que estes exames serão realizados no Centro 
Diagnóstico/Hospital Dia, com horário pré estabelecido de segunda a 
sexta das 7 às 17h, conforme explicito no Anexo II e Anexo VIII;  
-  proposta para atendimento de complicações cirúrgicas apenas até 24 
horas após o procedimento (pagina 140 da proposta);

Dos serviços 
Assistenciais 
Cirúrgicos 

0

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada, no 
entanto não apresentando detalhamento das cirurgias monitoradas e 
não contemplado a integralidade do descritivo assistencial cirúrgico 
do Anexo II e dos critérios elencados no subitem 7.2.2., não sendo 
apresentando proposta de checklist de segurança cirúrgica; proposta 
de rastreabilidade e rotina de pós operatório conforme Anexo II. 

Dos serviços de 
Internação Clinica e 
Cirúrgica

4

Proposta com quantitativo de oferta conforme meta determinada e 
que  contempla parcialmente os critérios elencados no subitem 7.2.2 
norteados no Anexo II do edital referente aos serviços de internação 
clínica cirúrgica, não sendo apresentado: 
- proposta de plano de alta qualificada considerando os serviços da 
rede municipal;  
- proposta para gestão de leitos de longa permanência; 
- declaração de ciência quanto a obrigatoriedade do plano de 
contingência para agravamento de paciente através de pactuações, 
constando que a mesma será entregue a comissão de avaliação e 
fiscalização até, no máximo, 60 dias após a assinatura do contrato.  

Do Centro 
de Material e 
Esterilização 

2

Proposta que contempla parcialmente os critérios elencados no 
subitem 7.2.2 do edital e ANEXO II referente aos requisitos de boas 
práticas para processamento de produtos, não sendo encontrado: 
- horário de funcionamento, de segunda a sexta das 7 às 19 horas; 
- proposta de conferência e registro dos produtos referente ao 
atendimento da rede municipal, não sendo informado rotina de 
recebimento e entrega dos materiais externos, bem como identificação 
da unidade pertencente os materiais; 
- protocolos e normativas de boas práticas e processamento de 
produtos, incluindo o controle de infecção e rastreabilidade dos 
instrumentais; 
- proposta de mapeamento de processo e controle de qualidade 
com proposta de qualificação de instalação e desempenho dos 
equipamentos.

Incremento de 
Atividade 1

Apresentado propostas de incremento, sendo considerado pela 
comissão de seleção para efeito de pontuação: 
- disponibilização de aplicativo e chat box. 

2. AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO ASSISTENCIAL 

Dos serviços 
Administrativos e 
Financeiros 

0

Proposta de gestão administrativa incompleta quanto ao processo 
de compra, plano de manutenção preventiva e corretiva, proposta 
de prestação de contas, além de incorreto fluxo de faturamento 
(transmissão a Secretaria Estadual de Saúde).

Dos serviços de 
apoio 0

Proposta não contempla a descrição do processo de organização e 
gestão de todos os serviços de apoio que serão necessários para o 
funcionamento do hospital:  
- proposta extensa mas confusa quanto ao serviço de nutrição, visto 
que não deixa claro se o serviço será terceirizado ou realizado no 
hospital, incluindo a dietas especializadas que o hospital não possui 
estrutura para produção e manipulação local, além de incluir refeição 
para o Centro de Convivência Infantil, que não faz parte do objeto do 
edital; 
Não apresentado: 
- proposta para o serviço de hemoterapia, contratualização com o 
hemocentro local;  
- proposta de manutenção corretiva sem interrupção de atendimento; 
- proposta de locação de equipamentos obrigatórios;  
- proposta de adesão ao sistema de hospitalar. 

Gestão de Pessoas e 
Governança 0

Proposta de gestão de pessoas e governança em desacordo com os 
critérios elencados no item 7.2.2 do edital, não apresentando: 
- organograma e proposta de governança; 
- proposta de campo de estágio para universidades locais de cursos da 
área de saúde e residência médica e multiprofissional, em acordo com 
a estrutura física e capacidade instalada do hospital com quantitativo 
de alunos por setor e proposta de preceptoria; 
- quadro de RH por quantidade de profissionais por categoria 
profissional para análise da comissão de seleção.

Do Núcleo Integrado 
de Regulação 0

Proposta incompleta quanto a equipe e funcionalidade do NIR de 
acordo com o Anexo II. Não apresentado composição de equipe e 
horário de funcionamento de acordo com a necessidade local, além 
da ausência da proposta de integração do núcleo com o complexo 
regulador da SMS, como também não contemplada ações para 
cumprimento das metas qualitativas referentes ao NIR (subitem 4.13 e 
4.14  - Anexo II)

Serviço de 
Assistência 
Farmacêutica 

2

Proposta completa quanto aos critérios elencados no subitem 7.2.2 
com composição adequada da equipe de assistência farmacêutica, 
processo de trabalho, controle de fármacos e padronização de 
medicamentos compatível com o ANEXO II 

3. AÇÕES VOLTADAS A QUALIDADE 

Gestão Clinica 
e Protocolos 
Assistenciais 

1

Proposta apresenta parcialmente os critérios elencados no subitem 
7.2.2 e ratificados no roteiro do Anexo VI, não sendo contemplado: 
- protocolos em acordo com o objeto;  
- proposta completa das rotinas de operação dos procedimentos 
ambulatoriais, cirúrgicos e de internação; 
- proposta das condições de habilitações de serviços conforme normas 
estaduais e federais; 
- proposta para atualização do CNES pela SMS, e sim pela DRS, não 
sendo aceito pela comissão, visto que o hospital é gestão municipal.

Comissões 
Hospitalares 0

Proposta não contempla todas as comissões obrigatórias conforme 
Anexo II,  não sendo apresentado composição e função, da Comissão 
de Humanização.

Educação 
Permanente 

1 Proposta de educação em serviço contendo implantação de educação 
permanente e proposta de introdutório.

Estruturação da 
informação aos 
usuários 

1 Proposta com estratégias de informação ao usuário e mecanismo de 
análise em acordo com o ANEXO II.

Avaliação da 
satisfação do 
usuário 

0 Não apresentado proposta com instrumento contendo as variáveis 
conforme Anexo II. 

Implantação 
da Política de 
Humanização e 
Segurança do 
Paciente 

0
Proposta não contempla estratégias de política de humanização e 
segurança do paciente com base nas normas e diretrizes do SUS 
seguindo os critérios do subitem 7.2.2 e Anexo II. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Gestão de Serviços 
de Atenção 
Hospitalar 

0

Proposta não contempla certificação de experiência anterior em 
gerência de serviços de atenção hospitalar similar ao objeto, sendo 
apresentado sem efeito de pontuação: 
-  atestado de capacidade técnica da Unidade de Cuidados 
Prolongados (01/11/2019 a 21/06/2022 -São Bernardo dos Campos), 
unidade de cuidados pequeno porte para cuidados prolongados, não 
similar ao objeto deste edital (internação de curta permanência e 
cirúrgico); 
-  atestado de gerenciamento do Pronto Atendimento Adulto e Infantil,  
serviço de urgência e emergência, nível secundário e não terciário; 
- atestado do Osasco Complexo Hospitalar de 29/01/2021 a 
30/04/2021, totalizando em experiência de 3 meses, sendo necessário 
para pontuação o mínimo de 12 meses. 

Atividade de Ensino 
e Pesquisa 0

Proposta não contempla atestado de experiência na gestão de 
unidades de hospitalares, que mantem atividades de ensino e 
pesquisa, para programas de graduação e de pós-graduação nas áreas 
de saúde.

5. PREÇO

 
3

Proposta econômica com redução de 0,52% do valor estimado, sendo 
R$4.045.207,94 mensais e R$48.542.495,28 anual. Valor que se 
enquadra a pontuação de 3 pontos. 

TOTAL 15  
Segue o quadro demonstrativo (síntese) da pontuação:

FACE-
RES

FUNFAR-
ME

OSWALDO 
CRUZ

SANTA 
CASA 
SBC

1. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE PRODUÇÃO

Dos serviços Ambulatoriais (acolhimento, triagem, pré e pós 
operatório) 1 1 2 0

Dos serviços Assistenciais Cirúrgicos 0 10 10 0

Dos serviços de Internação Clínica e Cirúrgica 4 4 9 4

Do Centro de Material e Esterilização 2 2 5 2

Incremento de Atividade 3 4 4 1

2. AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO ASSISTENCIAL 

Dos serviços Administrativos e Financeiros 3 3 3 0

Dos serviços de apoio 0 2 2 0

Gestão de Pessoas e Governança 0 7 0 0

Do Núcleo Integrado de Regulação 0 2 2 0

Serviço de Assistência Farmacêutica 2 2 2 2

3. AÇÕES VOLTADAS A QUALIDADE 

Gestão Clinica e Protocolos Assistenciais 1 1 3 1

Comissões Hospitalares 2 2 2 0

Educação Permanente 1 1 1 1

Estruturação da informação aos usuários 1 1 1 1

Avaliação da satisfação do usuário 1 1 1 0

Implantação da Política de Humanização e Segurança do 
Paciente 2 2 2 0

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Gestão de Serviços de Atenção Hospitalar 0 12 12 0

Atividade de Ensino e Pesquisa 0 2 2 0

5. PREÇO

30 30 0 3

TOTAL 53 89 63 15

Nestas condições, a Comissão Especial de Seleção declara:
-1ª colocada com 89 (oitenta e nove) pontos, a Organização Social FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, vencedora do certame. -2ª colocada com 63 (sessenta e três) 
pontos, a Organização Social INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ; -3ªcolocada com 53 
(cinquenta e três) ponto, a Organização Social INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES; e 
-4ª colocada com 15 (quinze) pontos, a Organização Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Decorrido o prazo recursal in albis ou superada a fase recursal com o julgamento 
de eventuais recursos, a Comissão Especial de Seleção encaminhará os autos deste Chamamento Público à 
Autoridade Superior para homologação ou proferir outra decisão que julgar cabível. Publique-se a presente decisão 
no Diário Oficial do Município, na íntegra no diário oficial do município e por extrato no diário oficial do estado, para 
todos os efeitos. Lida e revisada a presente Ata, vai assinada pelos membros da Comissão Especial de Seleção. 
ADILSON VEDRONI
Presidente
DIENE HEIRI LONGHI TRAJANO
Membro                                       
DR. ANTONIO EDIR GUIZILINI
Membro                                                   

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 471
De 23 de agosto de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA:
CONSIDERANDO o disposto no art. 109, §3º da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, com redação 
dada pela Lei Complementar 566, de 28 de junho de 2018, que estabelece a realização de audiência pública anual com 
os segurados, representantes do ente federativo (poder executivo e legislativo) e a sociedade civil, para exposição e 
debates sobre o Relatório de Gestão Administrativa, resultados da Política de Investimento e da Avaliação Atuarial, a 
ser marcada em horário que possibilite a participação dos segurados. 
CONSIDERANDO  a aprovação do Relatório de Gestão Corporativa de 2021 pelos Conselhos Fiscal e Administrativo, 
bem como sua divulgação por meio de redes-sociais e site da instituição (documento disponível em: https://www.
riopreto.sp.gov.br/wp-content/uploads/arquivosPortalGOV/riopretoprev/relatorio-gestao-administrativa-corporativa/
relatorio-gestao-corporativa-2021.pdf). 
Art. 1º. A convocação de audiência pública presencial com o objetivo de apresentar e debater o Relatório de Gestão 
Corporativa, o resultado da Política de Investimento e a Avaliação Atuarial da RIOPRETOPREV, todos referentes ao 
exercício de 2021.
Art. 2º. A audiência pública presencial será realizada no dia 15 de setembro de 2022, às 18h00min, no Auditório 
Roberto Costa de Abreu Sodré – Localizado no 9º Andar do Prédio do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló, 3.030 – 9º 
andar.
Art. 3º. Após a realização da audiência pública presencial, a RIOPRETOPREV disponibilizará o material apresentado 
no endereço eletrônico <http://www.riopretoprev.riopreto.sp.gov.br>. 
Art. 4º. Informações e perguntas sobre a audiência pública poderão ser encaminhadas para o e-mail 
rppsassessoriaexecutiva@riopreto.sp.gov.br. 
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 23 de agosto de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, publicada na imprensa 
oficial e arquivada no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 38/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 88/2018 – PROC. nº 
102/2018. Contratada: CENTRO AUTOMOTIVO PARANÁ RIO PRETO LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa sem acréscimo de valor e prorrogação do contrato com aplicação 
de reajuste referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e 
restaurativa nos veículos da Frota do SeMAE, com fornecimento e aplicação de peças de reposição, genuínas ou 
originais e acessórios.
Data da assinatura: 23.08.2022 Prazo: 12 meses Valor total (Prorrogação): R$ 
128.225,80
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO
INEXIGIBILIDADE 04/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 79/2022
Objeto: Manutenção em equipamento do tipo amostrador automático refrigerado modelo SD900AWRS da marca 
HACH do Controlador do laboratório da ETE.
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA.  
Ordem de Serviço nº: 124/2022 recebida em 22.08.2022. Valor: R$ 20.913,25.
Prazo de execução: 51 dias úteis.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 34/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 37/2022
Objeto: Aquisição de 28.000 (vinte e oito mil) kg de cal hidratada em sacos de 20 kg para Tratamento de Água para 
Abastecimento Público.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2022
Contratada: CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Ordem de Fornecimento nº 122/2022 recebida em 18.08.2022. Valor: R$ 45.920,00.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 92 de 22/08/2022 – Considerando o requerimento, protocolado junto a recepção da sede do 
SeMAE, solicitando a exoneração a pedido da servidora Bruna Florez da Silveira Buosi, Agente de Saneamento, 
matrícula 883, sendo o último dia trabalhado em 22 de agosto de 2022. R E S O L V E:  ART. 1º Exonerar a pedido, 
a servidora BRUNA FLOREZ DA SILVEIRA BUOSI, matrícula 883, cargo de Agente de Saneamento, então lotada 
na Gerência de Planejamento, Projetos e Obras do SeMAE. ART. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeito a partir de 23 de agosto de 2022.
S.J. Rio Preto, 23.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  
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Extrato: Termo de Cessão de bem móvel a título gratuito firmado entre o município de São José do Rio preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Associação Espírita Rancho de Luz “Paulino Garcia” 
AERALUZ – TC 03/2021. Objeto: Constituído de: 01 – Bebedouro Industrial 200 lt com 04 torneiras - NARDIN 
(Patrimônio: (261815); 03 – Evaporadora 36.000 BTUs – PHILCO (Patrimônios: (265619, 265620 e 265621); 
03 – Condensadora 36.000 BTUs – PHILCO (Patrimônios: (265622, 265623 e 265624); 01 – HD externo – WD 
(Patrimônio: (265625); 01 – TV 50” – SAMSUNG (Patrimônio: (265626); 01 – Aparelho Celular - MOTOROLA 
(Patrimônio: 268056); 02 – Telefones sem fio - INTELBRAS (Patrimônios: 268399 e 268400); 01 – Micro-ondas – 
MIDEA (Patrimônio: 265618);  03 – Impressoras – EPSON (Patrimônios: 273631, 273632 e 273633); 01 – Caixa 
de Som Ativa – Star Sound (Patrimônio: 277207); 01 – Liquidificador Industrial – Evitra (Patrimônio: 277206;  
01 – Freezer Horizontal - Metalfrio – (Patrimônio: 279449); 01 – Carro Funcional para Limpeza – Bralimpia  – 
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(Patrimônio: 279448); 03 – Cadeiras Giratória – (Patrimônios:285279, 
285280 e 285281): 21 – CPU’S (Patrimônio: (285339 a 285359); 21 – 
MONITORES (Patrimônios: (285360 a 285374 e 285390 a 285395); 21 – 
ESTABILIZADORES (Patrimônios: (285375 a 285389 e 285396 a 285401). 
Para seu uso exclusivo, vedado a possibilidade de empréstimo, locação, ou 
nova cessão, mesmo que a título gratuito, sob pena de revogação. Prazo: a 
presente cessão vigorará pelo prazo da vigência do termo de colaboração n° 
03/2021 e eventuais prorrogações, sendo que o cedente poderá, a qualquer 
tempo, requerer a devolução do bem cedido. Base legal: art. 112 da lei 
orgânica do município. Data da assinatura: 03 de março de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022-SEMAS.
Processo Administrativo nº 12/2022-SEMAS
Dispensa de Chamamento Público nº 10/2022-SEMAS
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 47 do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do Termo de 
Colaboração que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Associação Casa 
de Caridade Pão da Vida.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar/Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, destinado a 
pagamento de despesas de custeio para incremento da execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional para Pessoas em Trânsito, objetivando propiciar 
espaço de proteção integral, escuta e apoio aos usuários fortalecendo a 
função protetiva, dentre outros, no âmbito da Rede de Proteção Social 
Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), com recurso 
federal/Fundo Nacional da Assistência Social-FNAS, cujo repasse será 
em parcela ÚNICA, para a utilização em despesas de custeio, conforme 
Cronogramas de Desembolso, constantes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023.
Data da assinatura: 23 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Amanda Fernandes Strine - Presidente da Associação Casa de Caridade Pão 
da Vida. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 17/2022,  
de 23 de agosto de 2022.
Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de Colaboração nº 
04/2022-SEMAS, oriunda da Dispensa do Chamamento Público nº 10/2022- 
P. Adm. 12/2022/SEMAS.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 
03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de fevereiro 
de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Aline Monttozo da Silva Gallerani, responsável 
pela gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Associação Casa de Caridade Pão da Vida, para execução do 
Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em trânsito, no âmbito da 
Rede de Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fiscalizar a execução da referida 
parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local 
decostume, e, em Diário Oficial do Município, bem como registrada em livro 
próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 51967/2022
FICA AUTUADO(A): ANTONIO CAIO DE ALMEIDA OLIVA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. IPIRANGA Nº: 3479 COMPL.: 
QUINHAO 6 BAIRRO: SANTOS DUMONT - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15020040 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
202454007 PFJ: 170648 CPF/CNPJ/RG: 043867528-20 / 2907208-6(SSP) 
RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado 
deixou de atender a Notificação nº 22065 de 29/03/2022 referente o(a) Há 
a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido 
a risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a 
vizinhança. O proprietário deverá executar o serviço., infringindo o(a) Art. 79 
da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019 sujeito a multa 
abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ANEXO I DA LM Nº 
13031/2018 BASE DE CÁLCULO 10 UFM 4º REINCIDÊNCIA (UFM x 16) 
MULTA R$ 11.086,40 (onze mil, oitenta e seis reais e quarenta centavos). 
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, acusando “NÃO PROCURADO”, 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR: BR 79334471 1 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 51971/2022
FICA AUTUADO(A): PILLA ALBERTI REFEIÇÕES RIO PRETO LTDA, 
ENDEREÇO: R. JOAQUIM PINHEIRO DE CASTRO Nº: 1320 COMPL.: LOJA 
A BAIRRO: NOVO MUNDO - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15084-190 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3825620 PFJ: 1715964 
CPF/CNPJ/RG: 42082523/0001-74 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a NOTIFICAÇÃO Nº 
21857 de 21/02/2022 referente o(a) Chaminé deverá ter altura suficiente para 
que fumaça, fuligem ou outros resíduos não incomodem os vizinhos. Adotar 
dispositivo filtrante eficiente, retendo os poluentes emitidos., infringindo o(a) 
Art. 26 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 142 DA 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 CESSAR IMEDIATAMENTE 
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO (ODOR FRITURA). FLAGRANTE 
EM 23/05/22, 20/06/2022, DENTRE OUTROS. 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 
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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 JANE 
ADRIANA MORETTI. Publica-se a referida Notificação, uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79331359 0 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 51980/2022
FICA AUTUADO(A): MARIA DA LUZ RAMOS COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: R. JOSÉ VERDI - CAPITÃO Nº: 630 COMPL.: HC 1 BAIRRO: 
BOA VISTA - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15020-050 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 202541000 PFJ: 20139 CPF/CNPJ/
RG: 455585908-15 / 17521197-8(SSP). RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO 
DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação 
nº 22070 de 30/03/2022 referente o(a) Proibido fazer queimadas de 
qualquer natureza, na área urbana do município., infringindo o(a) Art. 90 
da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 142 DA 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). 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 NORIEDSON MATEUS MARINO. Publica-se a 
referida Notificação, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando 
“NÃO PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto do AR: BR 79334501 4 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 51985/2022
FICA AUTUADO(A): SOCCER AND BEER LANCHONETE E POLI 
ESPORTIVO LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JOSÉ MUNIA 
Nº: 6939 COMPL.: BAIRRO: REDENTOR - JD. CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15085350 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 1072-
130 PFJ: 165549 CPF/CNPJ/RG: 02172933/0001-91 RELATÓRIO DE 
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender 
a NOTIFICAÇÃO Nº 21617 de 23/12/2021 referente o(a) É expressamente 
proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego público, 
tendo em vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis 
pela ordem dos mesmos, infringindo o(a) Art. 52 e 53 LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 142 DA 
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). 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 
NORIEDSON MATEUS MARINO. Publica-se a referida Notificação, uma vez 
que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 79331392 1 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 51986/2022
FICA AUTUADO(A): SOCCER AND BEER LANCHONETE E POLI 
ESPORTIVO LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JOSÉ MUNIA 
Nº: 6939 COMPL.: Bairro: REDENTOR - JD. CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15085350 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
1072130 PFJ: 165549 CPF/CNPJ/RG: 02172933/0001-91 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 21617 de 23/12/2021 referente o(a) Execução de 
música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização 
da Prefeitura Municipal., infringindo o(a) Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 
10151 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO 
ARTIGO 3.º, INCISO I, LC 217/05 BASE DE CÁLCULO 10 UFM MULTA 
R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) 
OBSERVAÇÃO: 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 
NORIEDSON MATEUS MARINO. Publica-se a referida Notificação, uma vez 
que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 79331392 1 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 51987/2022
FICA AUTUADO(A): SOCCER AND BEER LANCHONETE E POLI 
ESPORTIVO LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JOSÉ MUNIA 
Nº: 6939 COMPL.: BAIRRO: REDENTOR - JD. CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15085-350 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
1072130 PFJ: 165549 CPF/CNPJ/RG: 02172933/0001-91 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou 
de atender a NOTIFICAÇÃO Nº 21617 de 23/12/2021 referente o(a) Fica 

proibida a execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer 
outro meio, em calçadas ou recuos., infringindo o(a) Artigo 1.º, § 2.º da LC n.º 
217/2005, ABNT 10151 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ARTIGO 3.º, INCISO I, LC 217/05 BASE DE CÁLCULO 10 
UFM MULTA R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) 
OBSERVAÇÃO . 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 
NORIEDSON MATEUS MARINO. Publica-se a referida Notificação, uma vez 
que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 79331392 1 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52022/2022
FICA AUTUADO(A): C R DE SOUZA COELHO CONVENIÊNCIA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. PEDRO I - DOM Nº: 2988, Bairro: 
DURIVAL CARVALHO – RET. CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CEP: 
15030-500, Endereço de correspondência: Rua Aristides Serpa, 276 – 
Compl. “c” – Vila Aurora – CEP: 15014-340 – São José do Rio Preto/SP, 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3891820 PFJ: 1591961 CPF/CNPJ/
RG: 32849700/0001-41 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO 
O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação nº 22242 de 
10/05/2022 referente o(a) Execução de música por radiodifusão, ao vivo, 
ou por qualquer outro meio, sem autorização da Prefeitura Municipal., 
infringindo o(a) Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 sujeito a multa 
abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ARTIGO 3.º, INCISO 
I, LC 217/05 BASE DE CÁLCULO 10 UFM MULTA R$ 692,90 (seiscentos E 
noventa e dois reais e noventa centavos) OBSERVAÇÃO. OBSERVAÇÃO 
AUTUAÇÃO FLAGRANTE EM 30/07/2022. 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 JANE 
ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo 
“DESCONHECIDO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
nº de registro do objeto do AR: BR 79331382 0 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52023/2022
FICA AUTUADO(A): C R DE SOUZA COELHO CONVENIÊNCIA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. PEDRO I - DOM Nº: 2988, Bairro: 
DURIVAL CARVALHO – RET. CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CEP: 
15030-500, Endereço de correspondência: Rua Aristides Serpa, 276 – 
Compl. “c” – Vila Aurora – CEP: 15014-340 – São José do Rio Preto/SP, 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3891820 PFJ: 1591961 CPF/
CNPJ/RG: 32849700/0001-41 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação nº 
22242 de 10/05/2022 referente o(a) Fica proibida a execução de música por 
radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, em calçadas ou recuos., 
infringindo o(a) Artigo 1.º, § 2.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 sujeito a multa 
abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ARTIGO 3.º, INCISO I, 
LC 217/05 BASE DE CÁLCULO 10 UFM MULTA R$ 692,90 (seiscentos e 
noventa e dois reais e noventa centavos) OBSERVAÇÃO. OBSERVAÇÃO 
AUTUAÇÃO FLAGRANTE EM 30/07/2022.. 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 JANE 
ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo 
“DESCONHECIDO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
nº de registro do objeto do AR: BR 79331382 0 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0363 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE ADVERTENCIA 1193.”, 
PROTOCOLO: 2022000214887, A PEDIDO DE: ALOISIO APARECIDO DE 
PAULA 17054576810, CNPJ/CPF: 22512512/0001-70; DATADA EM: 09 
AGOSTO DE 2022, localizada na RUA REGENTE FEIJÓ, 947 - FUNDOS 
- VILA ELVIRA , CEP: 15070-000; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á 
em 05/09/2022, para atender Notificação nº 22142 - ref. protocolo “I-Cad”: 
2020189761. PUBLICA-SE o referido Ofício, ressaltando-se que o mesmo foi 
enviado via e-mail para a empresa.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0349 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22336.”, 
PROTOCOLO: 2022000200329, A PEDIDO DE: BRASA RESTAURANTE E 
COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ/CPF: 44702480/0001-08; DATADA 
EM: 03 AGOSTO DE 2022, localizada na AV PRESIDENTE JUSCELINO 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3840 - QUADRA 12 - JD MIGUEL M. HADDAD, 
CEP: 15093-225; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção 
ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o 
seu parcial deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 



  |  B7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
29/08/2022, para acompanhamento do ruído. Neste ínterim, permanece proibido executar música ao vivo até que 
termine o isolamento acústico completo do local. PUBLICA-SE o referido Ofício, ressaltando-se que o mesmo foi 
enviado via e-mail para a empresa.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO Nº 22443/2022
FICA NOTIFICADA A EMPRESA: ANTONIO CAIO DE ALMEIDA OLIVA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: 
R. IPIRANGA Nº: 3479 COMPL.: QUINHAO 6 BAIRRO: SANTOS DUMONT - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15020040 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 202454007 PFJ: 170648 CPF/CNPJ/RG: 
043867528-20 / 2907208-6(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência 
desta Notificação, o abaixo relacionado: Motivos Há a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) de vosso 
imóvel, devido a risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O proprietário 
deverá executar o serviço. 5º REINCIDÊNCIA; Lei Vigente: Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 
18301/2019; Prazo: 15dia(s); Não Cumprimento: Multa de 10 UFM (x32 R$22.172,80). OBSERVAÇÃO ERRADICAR 
AS ARVORES QUE ESTÃO NO SEU IMÓVEL DENTRO E NA CALÇADA POIS ESTA PREJUDICANDO A REDE 
ELÉTRICA E O IMÓVEL DO VIZINHO. 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 fiscal de postura MARILENE ANTUNES FERNANDES, Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334471 1 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22490/2022
FICA NOTIFICADO(A): PILLA ALBERTI REFEIÇÕES RIO PRETO LTDA, ENDEREÇO: R. JOAQUIM PINHEIRO DE 
CASTRO Nº: 1320 COMPL.: LOJA A BAIRRO: NOVO MUNDO - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15084-
190 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3825620 PFJ: 1715964 CPF/CNPJ/RG: 42082523/0001-74. De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS Chaminé deverá ter altura suficiente para que fumaça, fuligem ou outros resíduos não incomodem os 
vizinhos. Adotar dispositivo filtrante eficiente, retendo os poluentes emitidos. 1º REINCIDÊNCIA; LEI VIGENTE Art. 
26 da LC nº 650/2021; PRAZO 30dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). OBSERVAÇÃO 
CESSAR IMEDIATAMENTE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO (ODOR FRITURA). PROTOCOLAR CÓPIA 
na Secretaria: COMPROVANTE DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUO(ÓLEO/GORDURA/OUTROS). ATENÇÃO Fica 
Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará 
sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente. . Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
JANE ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79331359 0 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22707/2022
FICA NOTIFICADO(A): C R DE SOUZA COELHO CONVENIÊNCIA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. PEDRO 
I - DOM Nº: 2988, Bairro: DURIVAL CARVALHO – RET. CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CEP: 15030-500, 
Endereço de correspondência: Rua Aristides Serpa, 276 – Compl. “c” – Vila Aurora – CEP: 15014-340 – São José do 
Rio Preto/SP, INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3891820 PFJ: 1591961 CPF/CNPJ/RG: 32849700/0001-41. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo 
relacionado: MOTIVOS Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização 
da Prefeitura Municipal (reincidência) LEI VIGENTE Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 PRAZO 0dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 50 UFM (x1 R$3.464,50); MOTIVOS Fica proibida a execução de música por radiodifusão, ao 
vivo, ou por qualquer outro meio, em calçadas ou recuos (reincidência) LEI VIGENTE  Artigo 1.º,§2.º LC n.º 217/2005, 
N T ABNT 10151 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO MULTA de 50 UFM (x1 R$3.464,50). OBSERVAÇÃO Cessar 
imediatamente poluição sonora/perturbação do sossego público (ruído/som excessivo). Os ruídos/sons não podem 
extrapolar limites do imóvel. O não cumprimento à Lei Compl sujeita infrator à Cassação do Alvará. ATENÇÃO Fica 
Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará 
sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
JANE ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “DESCONHECIDO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79331382 0 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0366 IFP/SMAUR
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO, REFERENTE 
PROTOCOLO 2021274660.”, PROTOCOLO: 2022000157383, A PEDIDO DE: RUI RODRIGO DE SOUZA, CNPJ/
CPF: 42902545/0001-33 ; DATADA EM: 09 AGOSTO DE 2022, localizada na RUA ANTONIO SBROGIO, 368 - 
JD. JOAO PAULO 2, CEP: 15053-050; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima 
referenciado, anuncia-se o seu indeferimento, pois segundo informação fiscal, a empresa possui pré-requisito de alto-
risco de contaminação, onde os efluentes contaminados devem passar por pré-tratamento de acordo com o “CNAE” 
de atividade, não havendo a possibilidade de exercer a atividade somente como endereço de correspondência. Desta 
forma, a atividade exercida pela empresa necessita de adequações ambientais com urgência ou apontamento do local 
da prestação de serviços, apresentando os comprovantes de destinação de resíduos. PUBLICA-SE o referido Ofício, 
ressaltando-se que o mesmo foi enviado via e-mail para a empresa.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0282 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA NOVA VISTORIA NO ENDEREÇO À OTAVIANO FAVA, N° 8250 - 
BAIRRO SÃO FRANCISCO.”, PROTOCOLO: 2022000160453, A PEDIDO DE: 4S INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA 
DE BEBIDAS LTDA, CNPJ/CPF: 39882408/0001-70; DATADA EM: 04/07/2022, localizada na AV. OTAVIANO FAVA, 
8250 - SÃO FRANCISCO, CEP: 15086- 010; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo 
acima referenciado, anuncia-se o seu indeferimento, pois segundo informação fiscal, conforme vistoria no local, a 
atividade descrita no sistema “I-Cad” não é exercida no local (fabricação de aguardente). PUBLICA-SE o referido 
Ofício, em virtude do AR ter sido devolvido pelos Correios pelo motivo “não procurado”, sob o número de registro de 
AR: BR 79331395 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0356 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (90 DIAS) PARA A APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO EXIGIDO.”, PROTOCOLO: 2022000204975, A PEDIDO DE: K A DE ABREU EVENTOS, CNPJ/
CPF: 30654481/0001-10; DATADA EM: 05 AGOSTO 2022, localizada na RUA ALBERTO SUFREDINI BERTONI, 
1789 - VILA MACENO – CENTRO, CEP: 15060-020; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao 
protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo concedido cujo 
término dar-se-á em 26/10/2022. PUBLICA-SE o referido Ofício, Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas EDSON 
FRANCISCO DA SILVA JUNIOR uma vez que ocorreu a devolução da missiva, MOTIVO DE DEVOLUÇÃO: “MUDOU-
SE ” SOB nº de registro do objeto do AR: BR 79331428 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0375 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “APRESENTAÇÃO VIA E-MAIL DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO 
PROCESSO REF. NOT 22700. FISCAL JANE.”, PROTOCOLO: 2022000239542, A PEDIDO DE: SOCIEDADE DE 
EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOSE DO RIO, CNPJ/CPF: 05949641/0011-82; DATADA EM: 15 DE AGOSTO DE 
2022, localizada na ROD. BR 153 - KM 69 - ZONA RURAL, CEP: 15053-750; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, seguindo 
em anexo a documentação solicitada. PUBLICA-SE o referido Ofício, ressaltando-se que o mesmo foi enviado via 
e-mail para a empresa.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0378 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE 
NOTIFICAÇÃO 22546.”, PROTOCOLO: 2022000214923, A PEDIDO DE: RP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
EM TELECOMUNICAÇÕES LT, CNPJ/CPF: 05949641/0011-82; DATADA EM: 17 DE AGOSTO DE 2022, localizada 
na RUA GENERAL GLICÉRIO, 3218 - CENTRO, CEP: 15015-400; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em 
atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo 
concedido cujo término dar-se-á em 10(dez) dias a partir do recebimento deste Ofício para adequação do engenho 
publicitário (fachadas, totens, outdoors e afins) devido à existência de risco à integridade de pessoas e patrimônio, 
mediante Notificação n° 22685. Neste ínterim, fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento deste 
ofício para licenciamento de publicidade. PUBLICA-SE o referido Ofício, ressaltando-se que o mesmo foi enviado via 
e-mail para a empresa.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0379 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE 
NOTIFICAÇÃO 22567.”, PROTOCOLO: 2022000213185, A PEDIDO DE: BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA, 
CNPJ/CPF: 72770878/0001-17; DATADA EM: 18/08/2022, localizada na RUA BAMBOZZI, 240 - 261 - CENTRO, 
CEP: 15990-668; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo 
informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 31/08/2022, sob 
pena de multa. Neste lanço, lembramos que as taxas de licença de publicidade serão retroativas. PUBLICA-SE o 
referido Ofício, ressaltando-se que o mesmo foi enviado via e-mail para a empresa.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0339 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 
EFLUENTES INDUSTRIAIS.”, PROTOCOLO: 2022000201700, A PEDIDO DE: V-LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
TINTAS LTDA, CNPJ/CPF: 43001721/0001-29; DATADA EM: 02 AGOSTO DE 2022, localizada na RUA SEBASTIÃO 
BERNARDINO DE SOUZA -  VILA TONINHO, N° 1990 - COMPL.: SALÃO 02, CEP: 15062-001; CIDADE: SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, anuncia-se o seu indeferimento, pois 
segundo informação fiscal, os documentos apresentado estão em desacordo com o solicitado na vistoria e através da 
Notificação nº22089. PUBLICA-SE o referido Ofício, em virtude do AR ter sido devolvido pelo motivo “mudou-se”, sob 
o número de registro de BR 79334617 3 BR.

Secretaria Municipal de Educação
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA
EDITAL SME Nº 04/2022
RESULTADO FINAL

Classif. Nome completo RG
Data 
de 

nascimento

Pontuação 
por 

semestre

Pontuação 
por 

certificados
Pontuação 

total

1
BRUNA FERNANDA 
PASCHOALATO 
BORTOLETO 

40809222-1 27/08/1993 3 5 8

2 LARISSA CAROLYNE 
TIBUCO DA SILVA 66544497 24/08/1994 3 5 8

3 MARIANA DE ALMEIDA 
FERRAZ 58.609.282-1 30/07/2000 3 5 8

4 DAYANE SOUZA DE 
ABREU 50.478.161-3 01/06/1999 2 5 7

5 JESSICA DEL VECCHIO 63.615.389-7 21/08/2001 2 5 7

6 FRANCISCA RAFAELA 
PIRES DA SILVA 669790333 05/06/1991 3 3,5 6,5

7 JACQUELINE CRISTIANE 
DA SILVA CORREA 47.920.272-2 01/02/1992 3 3,3 6,3

8 EDUARDA CRISTINA 
ZANA FEITOSA 56440231 26/06/2000 3 2,15 5,15

9 SARAH MUNISI ALVES 
PEREIRA 58.159.379-0 08/05/1999 3 1,7 4,7

10 LETICIA DANIELLY 
FERREIRA DA SILVA 577624830 13/07/1997 2 1,95 3,95

11 BIANCA DE OLIVEIRA 
RODRIGUES 55.774.770-3 20/12/2000 1 2,6 3,6

12 IVANETE FREIRE 
TEODORO 410670042 20/01/1983 2 1,35 3,35

13
MARIA LUCIANA 
BARBOZA OLIVEIRA DOS 
SANTOS

53.606.109-9 17/03/1974 3 0 3

14 PAULA CESAR CANDIDO 247954123 16/12/1974 3 0 3

15 ADRIANA CRISTINA 
BARRIVIERA 3748021 25/02/1975 3 0 3

16 DENISE GUEDES 
MEDEIRO DE FREITAS 27.149.437-2 15/12/1976 3 0 3

17 ANDREIA DE JESUS 
OLIVEIRA MOREIRA 29.837.878-4 16/12/1978 3 0 3

18 ANDREA PINHEIRO DOS 
SANTOS 297147705 18/03/1979 3 0 3

19 JULIANA RODRIGUES DE 
SOUZA 32.659.641-0 06/09/1979 3 0 3

20 LOURENNE DE ÁVILA 
MACHADO MODESTO 44.116.009-8 30/04/1988 3 0 3

21 BARBARA ALINE VEIGA 
DE OLIVEIRA 44.084.584-1 27/06/1988 3 0 3

22 ANGELA AIMEE VERDI 
DOS SANTOS 487744585 19/10/1993 3 0 3

23 ALEXANDRA BIANCA DE 
OLIVEIRA 46.938.364-1 12/07/1996 3 0 3

24 ISABELLA SOUZA 53.861.555-2 09/12/1998 3 0 3

25 MARCELO GOMES 
TRINDADE JUNIOR 64747861 23/04/2000 3 0 3

26 ANA CRISTINA MAZZO 
RUIZ 55.990.572-5 06/10/2000 3 0 3

27 PATRICIA APARECIDA DA 
SILVA LEPORONI 23.015.761-0 30/10/2000 3 0 3

28 GIOVANNA DE SOUZA 
SIFONTES 59.914.463-4 21/02/2001 3 0 3

29 ESTHER ELIZABETHE 
CANDEU AMORIM 554609563 12/07/2001 3 0 3

30 GRACINETE OLIVEIRA DE 
CARVALHO 58.673.112 18/07/1989 2 0,15 2,15

31 DANIELA DOS REIS 
ZANOVELLO 32.580.527-1 12/05/1981 2 0 2

32 PATRÍCIA DE JESUS 
SANTOS 442660546 28/07/1983 2 0 2

33 SANDRA REGINA 
CARREIRO 419065180 29/01/1985 2 0 2

34 ANA CLAUDIA DA SILVA 55.325.703-1 14/05/1997 2 0 2

35 AMANDA LETICIA 
TEIXEIRA SOUZA 5381272-3 27/02/1998 2 0 2

36 BHRENDA KESSY 
MARCUCI 54.306.672-1 14/02/2001 2 0 2

37 YASMIN VELLO 
REBOUÇAS 57-422-342-3 03/03/2001 2 0 2

38 SUZANA LUIZA DE ABREU 
LIMA 2390563 12/11/2001 2 0 2

39 YARA DA SILVA MARTINS 56.964.850-6 19/02/2002 2 0 2

40 ARLETE DOS SANTOS 
FAGUNDES 65.734.917-3 10/04/2002 2 0 2

41 MARLON VITORIO DE 
QUEIROZ 55.241.841-9 29/03/2003 2 0 2

42 RAPHAELA SIMONATO 
BUENO 59.288.204-1 13/12/2003 2 0 2

43 LAUANA D`CASSIA 
COELHO MARTINO 536057199 10/06/2004 2 0 2

44 SILVANA APARECIDA 
PIOVAN GARCIA 225281430 24/11/1971 1 0 1

45 MARLENE RODRIGUES 
PENA 30615371-3 07/12/1978 1 0 1

46 DANIELA GOES RUIZ 
GARCIA 28.849.685-1 25/06/1980 1 0 1

47 PAULO HENRIQUE 
NUNES GONÇALVES 30036652 03/03/1981 1 0 1

48 SILVIA MARA MORAIS 33.643.748-1 31/10/1981 1 0 1

49 OTAVIA ANGELA DA SILVA 
POSTIGO 425992937 12/09/1982 1 0 1

50 FERNANDA SANTANA 
RIBEIRO LEANI 35.292.612-0 18/09/1982 1 0 1

51 RENATA CRISTINA DE 
LIMA 42.426.110-8 02/09/1985 1 0 1

52 FRANCIELE CRISTINA 
SANTANA DE SOUZA 28112765-7 25/01/1987 1 0 1

53 JOSIANE RODRIGUES DE 
ANDRADE 40.091.982-5 17/06/1987 1 0 1

54 DRIELLY CRISTINA 
GIMENES 42.518.258-7 28/05/1988 1 0 1

55 HELDER BATISTA DE 
OLIVEIRA FOLONI 47.107.949-2 25/08/1990 1 0 1

56 LARA FERNANDA DE 
SOUZA PEDRONI 47108508 10/10/1990 1 0 1

57
MARIA DO CARMO 
TREVISAN QUINTINO 
DOS SANTOS

1148606297 23/11/1991 1 0 1

58 THAIS LETICIA SAITO 48.917.779-7 27/02/1992 1 0 1

59 MARIA CAROLINA 
CARRERO SILVA 40.739.604-4 02/09/1994 1 0 1

60 PÂMELA SALES 
SANTIAGO 42.458.871-7 01/01/1995 1 0 1

61 JESSICA CAROLINA DA 
CRUZ 405544911 14/07/1996 1 0 1

62 MARIANA ESTER DA 
COSTA MARTINS 46.103.139-5 03/06/1997 1 0 1

63 JAYANE CLÁUDIA DA 
SILVA OLIVEIRA 53.319.292-4 23/11/2001 1 0 1

64 LORENA DOMINGOS DE 
CARVALHO 55.659.640-7 15/02/2002 1 0 1
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65 GIULIA KIARA ROMÃO 
MENDES DA SILVA 545776922 30/04/2002 1 0 1

66 SABRINA MAGNANI 
PACHECO 538137587 11/07/2003 1 0 1

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS:MARGARIDA NUNES ORCESE

MARIA EDUARDA ALVES GARUTI

THAYZA APARECIDA GABRIELLY DE OLIVEIRA VIANA

São José do Rio Preto, 23 de agosto de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6147/2022
Fica notificada, Kaka Administração de Imóveis Ltda, proprietária do imóvel sito à Avenida Dos Estudantes, nº 2496, 
quadra -, lote 01/02/03/04/21, Vila Maria, que em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 006147/2022, 
datada em 13/07/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Moisés Augusto de Lima Aziz, tratando de construção 
em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (obra em fase de cobertura) em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 78250591 7 BR acusando “não procurado”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. 
Caso a construção não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da 
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 6.929,00 (seis mil novecentos 
e vinte e nove reais) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 23 de agosto de 2022.
Moises Augusto de Lima Aziz
Agente Fiscal de Posturas - Obras

EDITALDELAUDOTÉCNICODEAVALIAÇÃO(L.T.A)DEFERIDO–VIGILÂNCIASANITÁRIA
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃOSO-

CIAL
TIPODESOLICITA-

ÇÃO
2022000094196 00218/22 FRUTAMASORVETESEPOLPAS-

DEFRUTASLTDA
LAUDOTÉCNI-
CODEAVALIA-
ÇÃONº2255

EDITALDELAUDOTÉCNICODEAVALIAÇÃO(L.T.A)INDEFERIDO–VIGILÂNCIASANITÁRIA
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃOSO-

CIAL
TIPODESOLICITA-

ÇÃO

2021000281565 02435/21 KAISERSERVIÇOSMEDICOSLTDA
LAUDOTÉCNI-

CODEA-
VALIA-
ÇÃO

EDITALDETERMODEINUTILIZAÇÃODEFERIDO–VIGILÂNCIASANITÁRIA
PROTOCOLO TER-

MO
RAZÃOSOCIAL

2022000198416 TRM-P-H000280 AICORTEZDROGARIAL-
TDA

2022000171239 TRM-P-A000605
CIRÚRGICAOLÍMPIOEI-

RELIEPP

2022000230334 TRM-P-H000285 DROGANDROGARIASL-
TDA

2022000171383 TRM-P-A000606 DROGANDROGARIASL-
TDA

2022000171389 TRM-P-A000606 DROGANDROGARIASL-
TDA

2022000171395 TRM-P-A000606 DROGANDROGARIASL-
TDA

2022000210059 TRM-P-H000284 DROGARIAMARTINS&
PEDROSOLTDA

2022000231831 TRM-P-H000286
EWS FARMA COMÉR-

CIO DEPRODUTOSFAR-
MACÊUTICOSLTDA

EDITALINDEFERIDO–VIGILÂNCIASANITÁRIA
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃOSO-

CIAL
TIPODESOLICITA-

ÇÃO

2022000034661 02510/17 AICORTEZDROGARIALTDA
SOLICITAÇÃOPARA
REALIZAÇÃO DE 

TESTESRÁPIDOS DE 
COVID-19EMDROGA-

RIA/FÁRMACIA

São José do Rio Preto,24 de Agosto de 2022.
Karina Elias de Souza
Coordenadora da Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
LUCIENE DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA 33186437857 01355/22 AIF-S-V 000180

M W A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01356/22 AIF-A-L 000321

RAFAEL PEREIRA AMARAL 39015135827 01354/22 AIF-A-M 00310
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE INDEFERIDOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
CARUSO RIO PRETO COMERCIO DE 
RACOES LTDA 01235/20 2021000018916 AIP-A-N 000275

COSSI & GUBOLIN CASA LOTERICA LTDA 01268/20 2021000077432 AIP-A-N 000283

DESILUX RIO PRETO DECORACAO LTDA 01236/20 2021000023408 AIP-A-N 000274

PLANTAR FLORICULTURA LTDA 01238/20 2021000014994 AIP-A-N 000281

SORVETERIA LOPES RIO PRETO LTDA 01234/20 2021000019519 AIP-A-N 000276

TIAGO ALVES SANTANA SORVETERIA 01264/20 2021000016537 AIP-A-N 000282
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO
ALBERTO ALVES BAR E 
MERCEARIA ME 02062/17 1.888,80 (MIL, OITOCENTOS E OITENTA 

E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-A-M 0089

BIANCA MARTINS BIOT 00399/19 1.888,80 (MIL, OITOCENTOS E OITENTA 
E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-S-F 000109

CARUSO RIO PRETO 
COMERCIO DE RACOES 
LTDA

01235/20 1.204,80 (MIL DUZENTOS E QUATRO 
REAIS E OITENTA CENTAVOS)

NRM-A-N 
000240

COSSI & GUBOLIN CASA 
LOTERICA LTDA 01268/20 1.204,80 (MIL DUZENTOS E QUATRO 

REAIS E OITENTA CENTAVOS)
NRM-A-N 
000244

DESILUX RIO PRETO 
DECORACAO LTDA 01236/20 1.204,80 (MIL DUZENTOS E QUATRO 

REAIS E OITENTA CENTAVOS)
NRM-A-N 
000241

EURIPEDES JOSE 
MONTEIRO 00210/18 3.148,00 (TRÊS MIL, CENTO E 

QUARENTA E OITO REAIS) NRM-A-M 0091

FRIGORIFICO ALVORADA 
COMERCIAL DE CARNES 
EIRELI EPP

02705/17
3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 

SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS)

NRM-A-M 0090

IMOBILIARIA FIGUEIREDO 
LTDA 01739/20

3.614,40 (TRÊS MIL, SEISCENTOS 
E QUATORZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-A 000112

LAR ROSA DE SARON 00252/20 25.184,00 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E 
OITENTA E QUATRO REAIS) NRM-S-F 000108

MICHELE DA SILVA SE ME 00280/18 3.148,00 (TRÊS MIL, CENTO E 
QUARENTA E OITO REAIS) NRM-A-M 0092

MINI MERCADO BARBOSA 
LTDA 00227/20

5.666,40 (CINCO MIL, SEISCENTOS E 
SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-A-L 000191

NATHAN DA SILVA RICO ME 00539/18
4.407,20 (QUATRO MIL, 

QUATROCENTOS E SETE REAIS E 
VINTE CENTAVOS)

NRM-A-M 0093

PLANTAR FLORICULTURA 
LTDA 01238/20 1.204,80 (MIL DUZENTOS E QUATRO 

REAIS E OITENTA CENTAVOS)
NRM-A-N 
000243

S M GIORGI 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
ME

01728/20
3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 

SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000110

SORVETERIA LOPES RIO 
PRETO LTDA 01234/20 1.204,80 (MIL DUZENTOS E QUATRO 

REAIS E OITENTA CENTAVOS)
NRM-A-N 
000242

TIAGO ALVES SANTANA 
SORVETERIA 01264/20 1.204,80 (MIL DUZENTOS E QUATRO 

REAIS E OITENTA CENTAVOS)
NRM-A-N 
000245

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
A F MARIANO ME 00913/20 AIF-A-V 00126

ACLO SERVICOS ESTETICOS S/A 01621/20 AIF-P-A 000103

ANTONIO DE SOUZA SÃO JOSE DO RIO PRETO 01298/20 AIF-S-H 000117

ATACADAO S/A 01803/20 AIF-A-LF 00140

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 242/20 AIF-P-H 000003

CASA DE CARNES LEAL RIO PRETO LTDA ME 00782/21 AIF-A-LF 000241

COMERCIAL INDIANA EIRELI 01719/20 AIF-A-N 000252

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 01849/20 AIF-S-H 000187

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE II 01657/20 AIF-P-H 000051

DROGARIA SÃO PAULO S/A 02113/17 AIF-P-A 000079

IMOBILIARIA ROSSI RIO PRETO EIRELI ME 1416/20 AIF-S-H 000125

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA 00870/20 AIF-A-LF 000040

J L FURLAN & CIA LTDA 1669/20 AIF-P-A 000120

KLEBER RODRIGUES RESTAURANTE LTDA ME 01429/18 AIF-A-N 000096

L DE S NEVES ASSESSORIA E TREINAMENTOS EIRELI ME 01647/20 AIF-P-A 000109

LEANDRO FRANCO MARTINS ME 01711/20 AIF-P-A 000125

M A G BEGA ELETRONICOS 00908/20 AIF-A-LF 000046

M B 3 BAR EIRELI ME 02001/21 AIF-A-LF 000252

OFICINA DE TORNOS E SOLDAS OYAMA LTDA ME 01793/20 AIF-A-S 00086

P A C PEREIRA PADARIA & CONFEITARIA LTDA ME 00436/19 AIF-A-N 0000141

P M GUTIERRES RIO PRETO ME 1000/19 AIF-I-E 844

PACTUS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 937/19 AIF-S-F 000082

RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELI ME 01722/20 AIF-A-LF 000134

RP SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 00934/20 AIF-A-LF 000049

SANDET QUIMICA LTDA 00749/17 AIF-P-A 000072

VALDINEI JOSE CICONE E CIA LTDA EPP 00951/20 AIF-A-M 00241

VALERIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO WINTRUFF ME 01515/20 AIF-P-C 000133

VILMA F F AMARAL EMBALAGENS ME 01759/20 AIF-A-M 00267

São José do Rio Preto, 24 de Agosto de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária
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São José do Rio Preto, 23 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 149/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
comunica  CONDOMINIO FORTALEZA CNPJ 28.637.649/0001-37, imóvel localizado na Rua Gilberto Lopes da 
Silva, n° 50 – Jd. Walkiria, para que providencie nesse endereço, a remoção da pintura irregular para tornar-se de 
acordo com  o art. 2º da Lei Municipal 5746/94, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 24457, que 
encaminhada por e-mail.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 23 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL SMTTS Nº. 150/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
comunica MICHELE BUOSI FEDOCCI DE OLIVEIRA, CPF 321.917.788-36, responsável pelo imóvel localizado na 
Rua Américo Gomes Novoa, S/N - Jd. Redentor, para que providencie nesse endereço, a sinalização de pedestres 
de acordo com art. 5º, III do Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 
24473, que foi encaminhada por e-mail.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 23 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL SMTTS Nº. 151/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
comunica EDIFICIO CAP FERRAT, CNPJ 26.259.058/0001-48,  imóvel localizado na Av. Romeu Strazzi, nº 2180 - 
Higienópolis, para que providencie nesse endereço, a sinalização de pedestres de acordo com o artigo 5º, I e III do 
Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 24482, que foi encaminhado 
por e-mail.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES
Agente Fiscal de Posturas

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Ofício Ver. Pedro Roberto Nº 6/2022
São José do Rio Preto, 22 de agosto de 2022.

C O N V I T E

                                      A Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, CONVIDA para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para 
discussão do Projeto de Lei Complementar nº 21/2022, que dispõe sobre a 
reestruturação da estrutura administrativa do Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto – SeMAE, sobre a criação e extinção de cargos 
comissionados e dá outras providências.

Data: 24 de agosto de 2022 – (quarta-feira)
Horário: 17:30 horas
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Preto
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

GP PRG/tp

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 7035, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

EXONERA o servidor LUPÉRCIO EUZEBIO, do cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência 
C-4, lotado no Gabinete do Vereador Robson Ricci, surtindo os efeitos a partir 
de 22 de agosto de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


