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COVID-19

Infecção 
desacelera e 
registra 525 
casos em 14 dias

JOVEM, 18 ANOS

Saúde confirma 
décimo caso
de Monkeypox 
na cidade

Rio Preto registrou entre 
os dias 18 de agosto e 1 de 
setembro mais 525 novos 
casos de Covid 19. No mes-
mo período, duas pessoas 
morreram em decorrência 
da doença. No levantamento 
anterior, divulgado dia 17 de 
agosto, foram registrados 
900 casos com 4 óbitos. On-
tem 5 pessoas estavam in-
ternadas. CIDADES  Pág.5

Rio Preto chega a 10 casos 
de Monkeypox, segundo 
boletim da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Um homem 
de 18 anos teve o diagnósti-
co para a doença confirma-
do. Os sintomas começaram 
dia 3 de agosto e o resultado 
do exame confirmou a do-
ença nesta quarta-feira (31). 
O paciente tem histórico de 
viagem. CIDADES Pág.5

O vereador Julio Donizete (PSD) quer a contratação de vigilância armada para atuar 
nas escolas da rede municipal de Rio Preto. Pedido está em indicação encaminhada ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB) protocolada nesta semana na Câmara. O vereador lembra 
recente episódio de postagens de ameaça, em um grupo de WhatsApp, por jovens que 
planejavam um massacre na escola estadual José Felício Miziara.. CIDADES Pág.4

Casos de dengue estão em queda

SAÚDE

Agosto foi o mês com o menor número de casos confirmados de dengue em Rio Preto. 
São 118 casos. O Índice de Infestação Predial pelo mosquito transmissor da dengue 
em Rio Preto também caiu de 3,6% para 1%, nos últimos meses. O primeiro registro 
é de março. O segundo foi medido em agosto. Este indicador mostra a relação entre 
o número de criadouros com larvas nas residências. CIDADES Pág.5
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RIO PRETO

Indicação de 
vereador quer 
guarda armada 
nas escolas 
municipais

MASCULINO

Basquete do 
CAD recebe 
equipe de 
Campinas

O time de basquete masculi-
no sobre rodas do CAD joga 
neste sábado (3), às 15 horas, 
contra o Gadecamp, de Cam-
pinas, em Rio Preto, pelo 
Paulista.  CIDADES  Pag.B16

NOVA PASTA

Bem-Estar Animal sai do papel

O prefeito Edinho Araújo (MDB) sancionou na tarde desta quinta-feira, 1, a lei que 
cria oficialmente a Secretaria do Bem-Estar Animal de Rio Preto. O ato ocorreu no 
gabinete e contou com a presença da futura secretária da pasta, a vereadora Claudia 
de Giuli que vai deixar a Câmara Municipal para ser nomeada. CIDADES Pág.B16

REGIÃO NORTE 575 CIDADES

Faceres entra 
com recurso 
na licitação 
de hospital

Prefeitura na 
lista do TCE 
de alerta 
sobre a LRF

O Instituto Social Faceres 
impetrou recurso adminis-
trativo na Prefeitura de Rio 
Preto contestando decisão 
da Comissão Especial que 
declarou a Fundação Facul-
dade Regional de Medicina 
de São José do Rio Preto 
(Funfarme/Hospital de 
Base) 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

CRIANÇAS

Vacinação 
contra a Polio
é marcada 
para amanhã
Neste sábado (3) UBSs e 
clínicas estarão abertos para 
a Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite que 
segue até o dia 9/9. O Plaza 
Avenida Shopping (sede do 
Rotaract), ofertará aten-
dimento das 10h às 18h. 
O Rio Preto Shopping irá 
atender das 10h às 18h e, 
no mesmo horário o Cidade 
Norte. CIDADES Pág.5

POLÍTICA  Pág.3
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Meu comitê 
Os candidatos de Rio Preto que ainda não tem seus comitês 

de campanha correm contra o tempo. É o caso do vereador e 
delegado de Polícia Renato Pupo, do PSDB. Ele anuncia todo 
orgulhoso que em breve seu comitê será inaugurado. O espaço 
fica na avenida Alberto Andaló, quase em frente ao comitê do 
governador Rodrigo Garcia (PSDB). Pupo lembra do apoio 
a sua candidatura do vice-prefeito Orlando Bolçone (União 
Brasil). “Comitê de campanha está quase pronto. Em breve 
estaremos recebendo apoiadores para adesivagem de carros e 
entrega de materiais. Agradeço mais uma vez ao vice-prefeito, 
professor Orlando Bolçone, incentivador de minha candida-
tura, pelo importante apoio”, diz.

ARTIGOS

Meu comitê 2
Assim como Pupo, o vereador e candidato a deputado fe-

deral pelo Psol, João Paulo Rillo, anunciou que também está 
colocando de pé o seu comitê eleitoral. Localizado na rua Fritz 
Jacob esquina com Silva Jardim, o espaço vai ser o “QG” da 
campanha de Rillo rumo ao Congresso. “Agora vou dar uma 
força pra galera que está montando nosso comitê, vai ser nosso 
QG, nosso espaço de organização. A campanha está se estrutu-
rando e daqui a pouco vai toda pra rua”, afirma.

Sem celular 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por una-

nimidade, nesta quinta-feira, 1º, as regras sobre a entrega 
do celular aos mesários e a proibição do porte de arma nos 
locais de votação. O plenário já havia confirmado que os 
celulares estão proibidos na cabine de votação e, o porte 
de armas, nos locais de votação. Agora, a Corte aprovou 
as mudanças na resolução que disciplina as regras para o 
pleito, com detalhes sobre as vedações. Na cabine de vo-
tação, é proibido ao eleitor portar: aparelho de telefonia 
celular, máquina fotográfica, filmadoras, equipamentos 
de rádio comunicação e qualquer instrumento que possa 
comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados.

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Sola de sapato 
Tarcísio de Freitas, candidato pelo Republicanos ao governo do estado de São Paulo, esteve na região do ABC, nesta quinta-

-feira, 1º, onde cumpriu compromissos marcados nos municípios de São Caetano do Sul e em Santo André. Ele caminhou com 
lideranças pelo centro de São Caetano do Sul. Depois foi para Mauá e a tarde visitou a Associação Comercial e Industrial de Santo 
André. O dia de campanha ainda contou com caminhada pelo centro de Santo André. Haja sola de sapato.

Todos os 193 Estados-
-Membros da ONU assina-
ram, em 2015, os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas 
para 2030, estabelecendo 
uma agenda ampla e ousa-
da para reduzir a pobreza, 
promover a prosperidade 
inclusiva e preservar o meio 
ambiente.

Desde então, líderes de 
negócios conscientes têm 
buscado incorporar os 17 ODS 
- ou parte deles - ao planeja-
mento estratégico, conforme 
o setor industrial, enten-
dendo que somente grandes 
ações envolvendo inovação, 
transparência e compliance, 
entre outras, vão garantir a 
transformação econômica 
sustentável.

O Programa Economia 
e Desenvolvimento Global, 
em estudo junto com a ONU 
sobre o papel do setor privado 
no desenvolvimento sustentá-
vel global, divulgou o relató-
rio “Better Business, Better 
World”. O relatório destaca 
que não apenas os ODS pre-

O papel do setor industrial no 
desenvolvimento sustentável

cisam do setor privado, mas as 
empresas também precisam 
dos ODS. Especificamente, o 
relatório argumenta que mo-
delos de negócios sustentáveis 
podem abrir oportunidades 
econômicas de até US$ 12 
trilhões e aumentar o emprego 
no mundo em desenvolvi-
mento em até 380 milhões de 
vagas até 2030.

Mas, segundo o relatório 
da ONU “The Sustainable 
Development Goals 2022”, à 
medida que o mundo enfren-
ta crises e conflitos globais 
em cascata e interligados, as 
metas estabelecidas na Agen-
da 2030 para o Desenvolvi-
mento estão em risco. Com 
a pandemia de Covid-19 em 
seu terceiro ano e a guerra na 
Ucrânia, o cenário é de falta 
de alimentos e de energia, de 
crises humanitárias e de refu-
giados – tudo no contexto de 
uma crise climática.

Segundo analistas da ONU, 
enquanto o mundo emerge 
lentamente da crise, dados 
de alta qualidade são mais 
importantes do que nunca. 
O que é necessário agora são 

mais investimentos em dados 
e informações que otimizem a 
infraestrutura, aproveitando 
as lições aprendidas durante 
a pandemia. Para eles, o ob-
jetivo é enfrentar a crise para 
podermos encontrar respostas 
oportunas, antecipar necessi-
dades futuras e projetar ações 
urgentes, necessárias para 
realizar a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Enfrentando o desa-
fio: rumo ao futuro

E como o setor industrial 
pode contribuir para o novo 
futuro? Com processos sus-
tentáveis, métricas, transpa-
rência, a partir de um projeto 
orientado para cada organiza-
ção. Somente as empresas que 
atuam econômica, ecológica e 
socialmente de forma abran-
gente terão sucesso no longo 
prazo. A sustentabilidade 
não pode ser uma tendência, 
precisa ser a base do negócio.

As organizações podem 
contar com parceiros na tran-
sição rumo à sustentabilidade 
real em seus negócios, a partir 
de um exame minucioso dos 

Nossa Senhora Aparecida
O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), 

visitou nesta quinta-feira (1) o Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida. Ao lado do candidato ao Senado Edson Apa-
recido, Rodrigo rezou em frente da imagem de Nossa Senhora. 
Em seguida, ele se dirigiu até o estúdio das rádios Pop e Apa-
recida, onde falou dos investimentos realizados para a região 
neste mandato. “O Estado de São Paulo se organizou para não 
faltar dinheiro para investimentos. Temos feito grandes obras 
na região para que as cidades estejam mais acolhedoras”, disse.

desafios sociais e ambientais, 
dos requisitos de governança 
corporativa responsável e das 
demandas dos stakeholders. 
Uma análise de materialidade 
em vários estágios determina 
a importância (relevância) 
que os stakeholders internos 
e externos atribuem a vários 
aspectos de sustentabilidade 
e o impacto que as atividades 
de negócios têm sobre eles.

Essas análises devem en-
volver estudos sobre os impac-
tos das atividades industriais 
no clima, na saúde, nos ecos-
sistemas, na oferta de água e 
de energia, assim como podem 
contribuir para melhorar 
as condições de trabalho e 
promover um consumo mais 
consciente por meio da eco-
nomia circular.

Para cada empresa, existe 
uma maneira única de contri-
buir para a resolução de desa-
fios ambientais e sociais e de 
moldar a sua própria proposta 
de valor sustentável. O grande 
desafio está em identificar 
como iniciar essa jornada e se-
guir rumo ao futuro de acordo 
com a Agenda 2030.

ELEIÇÃO 2022

O TRE-SP pretende validar 
nestas eleições, no momento 
do exercício do voto, mais de 
4 milhões de registros biomé-
tricos recebidos do Denatran, 
mediante parceria realizada 
entre o órgão e a Justiça Elei-
toral. O objetivo é aproveitar 
essas biometrias para o ca-
dastro eleitoral e evitar que o 
eleitor que ainda não coletou 
as digitais tenha que compa-
recer aos cartórios eleitorais 
para essa finalidade. 

No dia da eleição, os cader-
nos de votação, que trazem os 
dados para identificação dos 
eleitores, terão o aviso “Bio-
metria fornecida por órgão 
conveniado à Justiça Eleito-
ral”. A habilitação das eleitoras 
e dos eleitores ocorrerá de 
forma idêntica àquela que é 
feita com a biometria coletada 
pela Justiça Eleitoral.

Todos os 645 municípios 
de São Paulo terão identifica-
ção híbrida, isto é, eleitoras e 
eleitores poderão votar após 
a identificação por meio do 
documento oficial com foto e 
das digitais, ou apenas com o 
documento.

A Justiça Eleitoral pau-
lista já coletou a biometria 
de 23.220.590 eleitores, o 
que corresponde a 67% do 
eleitorado total do estado, de 
34.667.793 pessoas. Atual-
mente, 11.447.203 não têm as 
digitais registradas.

A iniciativa faz parte de 
projeto do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para Importa-
ção de Biometrias de Órgãos 
Externos – BioEx, que prevê 
o aproveitamento de dados 
biométricos de eleitoras e elei-
tores disponíveis nas bases de 
órgãos públicos.

O compartilhamento de 
dados está previsto em reso-
lução do TSE e na Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD).

TRE-SP vai usar dados 
biométricos do Denatran 
para identificar eleitores 

Da REDAÇÃO
Fonte: TRE

Para obter o auxílio-ali-
mentação de R$ 45,00, mesá-
rios e mesárias paulistas que 
atuarem nas Eleições 2022 
devem baixar o novo aplica-
tivo Carteira bB, uma solução 
digital para transferências e 
pagamentos desenvolvida pelo 
Banco do Brasil.

Aqueles mesários e me-
sárias que atuaram em elei-
ções passadas e já baixaram 
o aplicativo em 2020 devem 
encerrar a conta e desinstalar 
o app. É necessário aguardar 
três dias e, após, baixar o 
app atualizado e fazer novo 
cadastro, seguindo o passo a 
passo. Quem ainda tiver saldo 
restante na conta antiga, basta 
transferir o valor para outra 
conta pessoal antes de realizar 
o encerramento e a desinstala-
ção do aplicativo.

Procedimento

Para facilitar o cadastra-
mento, é recomendado que os 
mesários e as mesárias consul-
tem à Certidão Quitação Elei-
toral usando exclusivamente 
o número do CPF e a data 
de nascimento. Dessa forma, 
é possível assegurar que os 
dados do cadastro da Justiça 
Eleitoral estão corretos, evi-
tando falha no recebimento do 
valor. Caso não seja possível 
emitir a certidão, o colabora-
dor poderá entrar em contato 
com seu cartório eleitoral.

O banco também informa 
algumas dicas para facilitar o 
cadastramento no aplicativo. 
São elas:

Tire a foto do documento e 
a selfie em lugar claro e ilumi-
nado para as imagens ficarem 
nítidas;

Faça a selfie sem boné, 
óculos ou máscara, pois esses 
adereços cobrem seu rosto, 
impossibilitando a identifica-
ção facial;

Se o banco enviar um 
e-mail informando que a foto 
e a selfie não foram validadas, 
use outro documento na pró-
xima tentativa. O aplicativo 
aceita RG ou CNH;

Se houver necessidade de 
cadastrar nova senha, o envio 
do SMS, por parte do banco, 
pode demorar em alguns mo-
mentos;

Desinstale a versão ante-
rior do app e reinstale a versão 
atualizada;

Digite a data de nascimen-
to no formato xx/xx/xxxx 
(dois dígitos para dia e para 
mês e quatro dígitos para 
ano);

Digite o número de seu 
celular com DDD;

Decore sua senha para não 
ter o acesso bloqueado após 
tentativas incorretas.

O auxílio-alimentação de 
R$ 45,00 é pago para cada 
turno da eleição e o usuário 
utiliza seus créditos disponí-
veis no aplicativo sem custo. 
A conta no aplicativo Carteira 
bB não se confunde com even-
tual conta aberta no Banco do 
Brasil.

Todas as informações para 
mesários e mesárias e, em es-
pecial, sobre o auxílio-alimen-
tação podem ser consultadas 
no site do TRE. Mais detalhes 
sobre o aplicativo podem ser 
conhecidos no site Carteira bB.

Maior colégio eleitoral do 
País, o estado de São Paulo 
deverá contar com mais de 
400 mil mesários nas Eleições 
2022, reunidos em mais de 
100 mil seções eleitorais. O 
TRE-SP implementou a solu-
ção da carteira bB pela primei-
ra vez nas Eleições 2020.

Mesárias e mesários devem 
realizar procedimento para 
receber auxílio-alimentação

Da REDAÇÃO
Fonte: TRE

Arquivo PESSOAL
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Política Mudanças
Governo pode prorrogar estado de 
calamidade para manter Auxílio de R$ 
600 em 2023, diz Guedes

Em Olímpia
O Bicentenário da Independência do Brasil 
e os 200 anos do marco serão celebrados 
na com um ato cívico

A Câmara de Rio Preto, 
através da Presidência e da 
Escola do Legislativo, promove 
nesta sexta-feira, 2, o 1.º Fó-
rum de Políticas Públicas para 
Idosos. O evento será realizado 
a partir das 14h, no Plenário 
da Câmara e tem como obje-
tivo apresentar propostas de 
ações e políticas públicas que 
contemplem a população idosa 
do município. 

Rio Preto tem atualmente 
109 mil habitantes com mais 
de 60 anos e há perspectivas 
de aumento dessa parcela da 
população nas próximas dé-
cadas. Para 2030, a previsão 
é de 116 mil moradores nessa 
faixa etária, segundo dados da 
Secretaria Municipal de Plane-
jamento Estratégico. 

“São números preocupan-
tes que nos levaram a pensar 
nesse evento e a debater o tema 
do envelhecimento da nossa 
população”, afirma o presi-

Audiência hoje discute políticas 
para terceira idade em Rio Preto 

NA CÃMARA

dente da Câmara Pedro Ro-
berto Gomes (Patriota). “Para 
debater o tema, convidamos 
especialistas que irão tratar 
sobre iniciativas de sucesso 
nos setores público e privado”, 
ressalta Pedro. 

A Secretária Municipal 

de Assistência Social, Helena 
Marangoni, e a presidente 
do Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso, Maria do 
Carmo Gardin, irão traçar um 
panorama geral do município. 
Na sequência, Alexandre Silva, 
doutor em Saúde Pública pela 

Rio Preto tem atualmente 109 mil pessoas acima dos 60 anos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O Instituto Social Faceres 
impetrou recurso adminis-
trativo na Prefeitura de Rio 
Preto contestando decisão da 
Comissão Especial que decla-
rou a Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto (Funfarme/
Hospital de Base) a primeira 
colocada no processo de cha-
mamento público para escolha 
da Organização Social (OS) 
que vai administrar o Hospital 
Municipal da Região Norte. 

Quatro  Organizações 

Sociais (OSs) disputaram a 
concorrência para gerenciar, 
operacionalizar e executar 
ações e serviços do Hospital 
Domingo Braile (Hospital da 
Região Norte). Organização 

Faceres entra com recurso contra decisão 
para administrar Hospital  da Região Norte  

DISPUTA ADMINISTRATIVA

No recurso, a Faceres 
pede retificação da pon-
tuação das propostas 
de duas concorrentes

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Social Faceres, Fundação Fa-
culdade de Medicina de Rio 
Preto (Famerp), Instituto So-
cial Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz e Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de São Bernar-
do do Campo. 

A Fundação Faculdade de 
Medicina de Rio Preto foi a 
instituição que atendeu pra-
ticamente todos os requisitos 
especificados no edital da con-
corrência. Ficou com 81 pontos 
e pediu o menor preço entre 

as concorrentes. O Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz ficou 
em segundo, com 63 pontos, 
seguida do Instituto Social da 
Faceres, com 53 pontos e, em 
último, com apenas 15 pontos, 
a Santa Casa de São Bernardo 
do Campos. 

O recurso
No recurso, a Faceres pede 

retificação da pontuação das 
propostas da Funfarme e Ins-
tituto Social Hospital Alemão 

FACERES

R$ 3,8 mi
POR MÊS foi o valor 
dado pela Faceres, o 
segundo menor, para 
obter a administração 
do hospital

Quatro Organizações Sociais (OSs) disputaram a concorrência para gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços do Hospital

Oswaldo Cruz. “Requerendo, 
ainda, a retificação da pontu-
ação que lhes foram atribuídas 
e, caso não sejam desclassifi-
cadas as propostas das recor-
ridas que sejam retificadas nos 
moldes do recurso intentado”, 
diz trecho do recurso publi-
cado nesta quinta-feira, 1, no 
Diário Oficial do Município. 

O presidente da Comissão 
Especial que analisou as pro-
postas, o secretário de Admi-
nistração, Adilson Vedroni, 

USP, fala sobre envelhecimen-
to e desigualdade. 

O Fórum contará ainda 
com a presença de Morris 
Litvak, fundador da empresa 
Maturi, que irá abordar os 
desafios da carreira e da vida 
na maturidade. A doutora 
em arquitetura e urbanismo, 
Professorar Delcimar Teodózio 
participa com uma palestra so-
bre processos urbanizatórios. 

As iniciativas de sucesso 
no setor público serão apre-
sentadas por Maria Elenice 
Vicentini, da Vigilância Sani-
tária, Anna Paola Gardin, do 
projeto Trilhando a Longevi-
dade Ativa, e a Prof.ª Amena 
Ferraz, que encabeça o projeto 
riopretense “Cidade Amiga do 
Idoso”, junto a OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde). 

O painel de debate e en-
cerramento do Fórum fica a 
cargo do médico e membro do 
Conselho do Idoso, Dr. Antô-
nio Caldeira e do presidente da 
Associação de Idosos, Divino 
Ferreira.

afirma como resposta “Recebo 
o recurso eis que tempestivo, 
às contrarrazões no prazo legal. 
Oportunamente será infor-
mado, através de publicação 
na imprensa oficial, sobre o 
prosseguimento do processo”. 

Vedroni se refere ao prazo 
legal para apresentação de 
recursos e contestações A 
decisão foi anunciada no dia 
23 de agosto, e a publicação 
oficial no dia seguinte. O prazo 
para contestações era de cinco 

dias úteis. 

Funfarme/HB 
A Funfarme é a organiza-

ção social (OS) que pratica-
mente se adequou cem por 
cento ao edital. Entretanto, 
alguns dos itens contemplam 
parcialmente o que é pedido. 
A proposta financeira tam-
bém foi a melhor entre os 
concorrentes. Fixou em R$ 3,7 
milhões ao mês, com o total 
de R$ 44,3 milhões ao ano. 
Menos 9,1% do preço base 
previsto no edital. 

A Faceres foi a OS que 
apresentou o segundo menor 
preço. Pediu R$ 3,85 milhões 
ao mês. Total de R$ 46,2 mi-
lhões ao ano. Uma redução 
de 5,28% do valor fixado pela 
Prefeitura. No entanto, não 
atendeu a 8 dos 18 itens pedi-
dos pelo edital. Os outros 10 
itens atendem parcialmente 
ao edital. 

O Hospital Alemão Oswal-
do Cruz, assim como a Famerp, 
atendeu adequadamente os 18 
itens relacionados no edital. 
Parte deles, parcialmente. Fi-
cou em segundo lugar. O valor 
pedido ultrapassou o fixado. 
Apresentou proposta de R$ 
5,9 milhões ao mês (R$ 70,2 
milhões ao ano). 

A Santa Casa de São Ber-
nardo do Campo foi a OS que 
não conseguiu atender à maio-
ria dos 18 itens relacionados 
para o certame. Mesmo com 
o valor pedido ficando 0,52% 
abaixo, acabou em último 
lugar com uma pontuação 
baixa (15 pontos em um total 
de 100).

Rio Preto está entre 575 prefeituras com alerta do TCE

575 MUNICÍPIOS

Rio Preto está entre prefeituras 
com alerta do TCE sobre a LRF

Das 644 Prefeituras fis-
calizadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), 575 delas 
– um percentual de 89% – 
receberam alertas por risco 
de descumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Em relação ao perí-
odo anterior, quando 533 
municípios foram alertados, 
houve um aumento de 8% 
nos casos. 

O relatório de alertas da 
Corte de Contas paulista, 
com análises contábeis dos 
dados de receitas e de des-
pesas relativas ao terceiro 
bimestre de 2022, apontou 
também indícios de irregu-
laridades na gestão orça-
mentária de 571 municípios. 
Além disso, 63 arrecadaram 
menos que o planejado. 

O levantamento revelou, 
ainda, que 29 Prefeituras, 
quatro Câmaras Municipais 
e 11 entidades municipais 
deixaram de enviar o ba-

lancete contábil, conforme 
previsto no calendário de 
obrigações do TCE. 

Rio Preto aparece entre 
os municípios com aponta-
mentos referentes a arreca-
dação do período e aplica-
ção de recursos na área da 
Educação. 

A não apresentação das 
contas configura ato de im-
probidade administrativa 
e crime de responsabilida-
de, ficando o responsável 
sujeito a diversas penas, 
inclusive ao pagamento de 
multa, nos termos da Lei 
Complementar nº 709, de 
1993. 

Assinado pelo Presiden-
te, Dimas Ramalho, o balan-
ço, com os municípios e os 
entes alertados. O Tribunal 
ressalta que a fiscalização 
procederá ao exame de cada 
caso, segundo sua motiva-
ção, quando da consequente 
elaboração do relatório final 
das contas anuais de 2022.

TSE mantém Jefferson fora das eleições
INELEGÍVEL

O Tribunal Superior Elei-
toral indeferiu nesta quinta-
-feira, 1º, por unanimidade, a 
candidatura de Roberto Jef-
ferson (PTB) à Presidência da 
República. A Corte entendeu 

que ele está inelegível até 24 de 
dezembro de 2023. O período 
refere-se ao prazo de 8 anos 
depois do cumprimento de 
pena de condenação. 

Ao analisar o pedido do 

Ministério Público Eleitoral, o 
relator do caso, ministro Car-
los Horbach, afirmou que o in-
dulto concedido ao candidato 
não “apaga o crime” cometido 
pela pessoa que recebe a graça 

presidencial. 
“O indulto fulmina apenas 

os efeitos primários da conde-
nação, preservando aqueles 
de viés secundário”, disse 
Horbach.
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CIDADES Na Espanha
Uma bebê de um ano e seis meses 
morreu após ser atingida por uma pe-
dra de granizo durante tempestade

Em  Bauru
A Polícia Civil prendeu um homem sus-
peito de usar documentos falsos para 
comprar carros e imóveis de luxo.

O vereador Julio Donizete 
(PSD) quer a contratação de 
vigilância armada para atuar 
nas escolas da rede municipal 
de Rio Preto. É isso que apon-
ta indicação encaminhada ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
protocolada nesta semana na 
Câmara Municipal. 

Julio afirma que o aumen-
to significativo da violência 
tem mobilizado os poderes 
constituídos e a sociedade 
civil organizada a refletir so-
bre a atuação dos órgãos de 
segurança junto aos estabele-
cimentos comerciais, casas e 
principalmente no ambiente 
escolar. 

O vereador lembra recente 
episódio em que quatro es-
tudantes foram detidos pela 
Polícia Militar por postagens 
de ameaça, em um grupo de 
WhatsApp, em um suposto 
massacre na escola estadual 
José Felício Miziara. 

Os quatro estudantes fo-

Vereador quer vigilância armada nas 
escolas municipais de Rio Preto

SEGURANÇA

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Idoso vítima de 
maus-tratos 
morre no 
hospital

ram denunciados pela direção 
da escola, que foi informada 
sobre as postagens. Nos di-
álogos, os jovens comenta-
vam qual teria sido o maior 
massacre dentro de escola, 
inclusive com citação ao caso 
da escola estadual Raul Brasil, 
de Suzano (SP), onde foram 
assassinadas sete pessoas em 
2019, causando indignação na 
população Brasileira. 

“Desta forma, a vigilância 
armada teria um papel fun-
damental para a segurança 
de nossas crianças por ser um 
serviço criado com o objetivo 
de promover a segurança de 
bens e de pessoas, reduzindo 
os riscos de danos ou perdas 
ocorridas em roubos e in-
vasões, além do controle de 
entradas e saídas de pessoas 
na instituição”, afirma Julio 
Donizete. O vereador afirma 
que o serviço seja efetuado 
através de uma empresa espe-
cializada, “assim não haveria 
inchaço nos cofres públicos 
com concursos e aumento de 
quadro de servidores”, diz o 
parlamentar. 

Um idoso, de 85 anos, 
que morava em José Bo-
nifácio, morreu às 17h30 
desta quarta-feira, no 
Hospital de Base de Rio 
Preto. Segundo boletim 
de ocorrência, havia de-
núncia de maus-tratos 
contra ele.

Prontuário do HB re-
vela que o paciente deu 
entrada no último dia 26, 
com sinais de traumatis-
mo craniano.

Conforme o hospital, 
há 20 dias a vítima tinha 
sido internada no muni-
cípio vizinho e após alta 
“apresentou debilitação 
importante necessitando 
de cuidados básicos, os 
quais não foram garanti-
dos, culminando em de-
núncia por maus-tratos ao 
Creas de José Bonifácio”.

A Polícia Civil segue 
investigando o caso que 
foi registrado como morte 
suspeita na Central de 
Flagrantes rio-pretense.

O preço médio de 
venda de gasoli-
na A cai para as 
distribuidoras, a 
partir de hoje

INVESTIGADOS

04
ESTUDANTES  de 
um colégio estadual 
são investigados por 
planejar um ataque na 
escola, vereador cita 
caso como exemplo

Indicação está sendo feita pelo vereador Julio Donizate e foi encaminhada ao prefeito Edinho

TRAFICANTES

Suspeitos de matar 
morador de rua presos

O crime aconteceu na noite 
do dia 8 de agosto, dois ho-
mens foram temporariamente 
presos após matar um morador 
de rua com um tiro no pescoço 
na Avenida José Munia. 

De acordo com o delegado 
Alceu Lima, a dupla confessou 
o assassinato do morador de 
rua por conta de uma dívida 
e R$ 30em drogas. Ainda se-
gundo o delegado o suspeito 
de atirar contra o morador de 
rua estava traficando em uma 
praça no bairro Parque Estoril, 

no momento em que foi preso. 
Os suspeitos foram enca-

minhados  para carceragem da 
(DEIC) de Rio Preto.

Motociclista bêbado e sem CNH é detido
Alcoolizado e sem CNH, 

um piloto, de 53 anos, foi le-
vado pela Polícia Militar até a 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto, após quase provocar 
um acidente no bairro São 
Deocleciano, na Região Leste 
da cidade, às 17h30 desta quar-
ta-feira, 31. 

De acordo com os policiais, 
o acusado cruzou de forma 
abrupta todas as faixas da 

rua Virgílio Dias de Castro, 
no cruzamento com a Jeová 
Nogueira, obrigando moto-
ristas a frearem para que não 
batessem na moto. 

Em seguida, ele teria pa-
rado na frente da viatura e 
não conseguiu mais iniciar a 
marcha do veículo. 

Os pms solicitaram que 
parasse a motocicleta rente a 
guia da sarjeta e com muita 

dificuldade ele desceu cam-
baleando, apresentando forte 
odor etílico, olhos vermelhos 
e fala pastosa, e conseguiu 
cumprir a ordem. 

Cambaleando
Enquanto eram verificados 

os documentos, o motociclista 
se desequilibrou e caiu duas 
vezes no chão. 

Teste do etilômetro con-

firmou a ingestão de bebidas 
alcoólicas. No Plantão, foi in-
diciado por embriaguez ao vo-
lante e dirigir sem permissão 
ou habilitação, concordando 
em fazer exame de alcoolemia 
na UPA Tangará. Ele foi ouvi-
do e liberado. 

O caso segue sendo inves-
tigado pelo 3º DP. A moto foi 
entregue à esposa do piloto, 
que é habilitada. 

SÃO DEOCLECIANO

VACAS

Fazendeiro tem prejuízo 
de R$ 30 mil  com furto

O dono de uma fazenda, às 
margens da rodovia Décio Cus-
tódio da Silva, em Rio Preto, 
teve cinco vacas da raça Nelore 
furtadas de sua propriedade. 
O prejuízo, segundo ele, é de 
R$ 30 mil. 

Na Central de Flagrantes, 
na manhã desta quarta-feira, 
31, ele disse aos policiais que 
funcionários não notaram 
nada de estranho e que o su-
miço foi percebido durante a 
contagem das cabeças de gado. 

A vítima alegou que pro-

curou os animais por meios 
próprios, mas não conseguiu 
localizá-los e nem informações 
sobre o paradeiro dos animais

MARIDO ACUSADO

Mulher é achada morta 
em Fernandópolis

Na manhã desta quinta-fei-
ra, 1, uma mulher de 33 anos 
foi encontrada morta dentro 
de casa, no município de Fer-
nandópolis. 

De acordo com a polícia, o 
marido confessou que matou a 
mulher. Na residência, foram 
encontrados um revólver cali-
bre 38, munições e uma carta. 

O delegado Vinícios Olivei-
ra disse que a mulher foi en-
contrada na cama do casal com 
ferimentos de bala na região 
torácica. O caso foi encami-

nhado à Delegacia de Defesa da 
Mulher para ser investigado. 
Colaborou - Sarah BELLI-
NE.

Petrobras reduz litro da gasolina em R$ 0,25
O preço médio de venda de 

gasolina A da Petrobras para 
as distribuidoras, a partir de 
amanhã (2), passará de R$ 
3,53 para R$ 3,28 por litro. A 
mudança, segundo a compa-
nhia, representa uma redução 
de R$ 0,25 por litro. 

De acordo com a empresa, 
considerando a mistura obri-

A PARTIR DE HOJE

gatória de 73% de gasolina A 
e 27% de etanol anidro para 
a composição da gasolina 
comercializada nos postos, “a 
parcela da Petrobras no preço 
ao consumidor passará de R$ 
2,57, em média, para R$ 2,39 a 
cada litro vendido na bomba”. 

Segundo a estatal, a redu-
ção “acompanha a evolução 

dos preços de referência e é 
coerente com a prática de pre-
ços da Petrobras, que busca o 
equilíbrio dos seus valores com 
o mercado, mas sem o repasse 
para os preços internos da 
volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da 
taxa de câmbio”. 

A  Petrobras informou, 

também, que publica em 
seu site informações refe-
rentes à formação e compo-
sição dos preços de combus-
tíveis ao consumidor, para 
contribuir com a transpa-
rência de valores e melhor 
compreensão da sociedade. 
 
Fonte: Agência Brasil.
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Agosto tem menor número de 
casos confirmados no ano

DENGUE

    Agosto foi o mês com o me-
nor número de casos confir-
mados de dengue em Rio Pre-
to. São 118 casos. A Secretaria 
de Saúde recebeu a notifica-
ção de 631 pessoas com sus-
peitas e que fizeram exames. 
Deste, 131 foram descartados 
e outros 382 aguardam resul-
tados. 
Nos primeiros 8 meses do 

No levantamento divul-
gado pela Secretaria de 
Saúde dia 17 de agosto 
eram 900 casos

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Agosto foi o mês com o menor número de casos confirmados

Foram 118 casos 
confirmados e 631 
notificados; 382 
aguardam resultado 
dos exames; Agosto 
tem o menor núme-
ro de casos

Saúde anuncia décimo caso positivo da Monkeypox em Rio Preto

Rio Preto registrou entre os 
dias 18 de agosto a 1 de setem-
bro mais 525 novos casos de 
Covid 19. No mesmo período, 
duas pessoas morreram em 
decorrência da doença. No 
levantamento anterior, divul-
gado dia 17 de agosto, foram 
registrados 900 casos com 4 
óbitos. 

Nesta quinta-feira (1) a 
Secretaria de Saúde informa 

RIO PRETO

que 5 pessoas estão interna-
das. Onze em UTI e 14 em 
enfermaria. Destes, 14 são de 
Rio Preto e 11 da região. Seis 
rio-pretenses estão em UTI e 
8 em quartos de enfermaria. 
Da região, 5 na UTI e 6 em 
enfermaria. 

Total
Com esses novos números, 

Rio Preto chega a 163.105 pes-
soas que contraíram a doença. 
Outros 369.393 receberam 
diagnóstico negativo. Um total 
de 532.498 foram testados. 
Quase cem mil pessoas a mais 
do que a população total da 
cidade, segundo projeção do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). 

As outras síndromes respi-
ratórias têm 117 pessoas inter-
nadas. São 63 de Rio Preto e 54 
pessoas da região.

JOVEM 18 ANOS

Saúde anuncia décimo caso 
positivo da Monkeypox

Rio Preto chega a 10 
casos de Monkeypox, se-
gundo boletim da Secretaria 
Municipal de Saúde. Um 
homem de 18 anos teve o 
diagnóstico para a doença 
confirmado. Os sintomas 
começaram dia 3 de agos-
to e o resultado do exame 
confirmou a doença nesta 
quarta-feira (31). Segundo 
boletim, o paciente tem his-
tórico de viagem. Rio Preto 
acumula 10 casos. Todos são 
homens. 

No comunicado, a Se-
cretaria não cita a situação 
dos primeiros pacientes 
detectados com a doença. A 
última informação é que um 
homem foi considerado li-
vre da doença. Os pacientes 
enfrentam quarentena de 
21 dias em suas residências. 
São levados para um Centro 
Médico quando infecções 
oportunistas se instalam. 
Nos casos mais graves, pre-
cisam ficar na UTI. Em Rio 
Preto, em todos os casos os 
pacientes estão se tratando 
em casa. 

A monkeypox resulta 
em pústulas pelo corpo que 
podem evoluir para feridas, 
dores e febre. A higiene é 
fundamental para evitar a 
evolução para outras infec-
ções. As pústulas provocam 
dores intensas. A doença é 
provocada por dois vírus. 
Um mais e o outro menos 
agressivo. O vírus que circu-
la fora da África é o menos 
agressivo. Ainda assim, o 
Brasil tem mais de 4 mil 
casos e duas pessoas foram 
a óbito. 

A Saúde explica que a 
doença é transmitida atra-

vés de contato físico, rou-
pas compartilhadas, como 
toalhas e lençóis, e super-
fícies contaminadas. Em 
caso de suspeita, o paciente 
deve procurar um serviço 
de emergência, como as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs). São Paulo 
registrou na semana passa-
da a primeira manifestação 
da monkeypox no olho de 
um paciente. Os casos mais 
graves podem levar à perda 
da visão.

Notificação
O Ministério da Saúde 

incluiu a varíola dos maca-
cos (Monkeypox) na Lista 
Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde 
pública. Com isso, profis-
sionais de estabelecimentos 
públicos e privados ficam 
obrigados a informar às au-
toridades, em até 24 horas, 
sobre os casos confirmados 
da doença. 

A medida consta da Por-
taria nº 3.418, publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem (1º). Assinada pelo 
ministro Marcelo Queiroga, 
a norma estabelece que os 
casos devem ser relatados 
diretamente ao Ministério 
da Saúde. 

Causada pelo vírus hM-
PXV (Human Monkeypox 
Virus, na sigla em inglês), a 
doença foi declarada emer-
gência de saúde pública de 
interesse internacional pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em julho deste 
ano. A decisão foi tomada 
após o aumento do número 
de casos em vários países.

Infecção por Covid 19 desacelera e 
registra 525 casos em 14 dias

ano, foram notificados 26.314 
casos potenciais e confirma-
dos com a doença, 17.527 pes-
soas. Somados os oito meses, 
ainda são 895 pessoas que 
aguardam o exame. Outras 
8.392 pessoas também fize-
ram o exame, mas não porta-
vam a doença. 
Abril foi o mês com maior nú-
mero de casos confirmados: 
5.133. Naquele mês, foram 
notificados pelos sistemas pú-
blico e particular 7.151 casos 
possíveis. Sete pessoas mor-

reram vítimas da doença. As 
últimas duas pessoas foram a 
óbito em maio. 

Estiagem
A dengue é uma doença mais 
intensamente prevalente nos 
meses com chuva intensa. 
Agosto é um mês com pouca 
precipitação. O que explica a 
queda no número de casos. A 
Secretaria de Saúde mantém 
a fiscalização com os agentes 
que batem de casa em casa e 
que atuam nas áreas onde a 
doença é registrada. 
A expectativa, agora, é para a 
volta do período chuvoso, com 
início previsto para os meses 
de outubro e novembro. 

O Índice de Infestação Predial 
pelo mosquito transmissor 
da dengue em Rio Preto caiu 
de 3,6% para 1%, nos últimos 
meses. O primeiro registro é 
de março. O segundo foi me-
dido na segunda quinzena de 
agosto. Este indicador mos-
tra a relação entre o número 
de criadouros com presença 
de larvas do mosquito Aedes 
aegypti e o número de imó-
veis pesquisados. Na prática, 
o resultado aponta que dos 10 
mil imóveis vistoriados, cem 
estavam com larvas do mos-
quito transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. No últi-
mo levantamento do índice, 
realizado em maio deste ano, 

o índice ficou em 2%. O ideal, 
de acordo com o Ministério 
da Saúde, é que o índice fique 
abaixo de 1. 
As 28 áreas de abrangência 
do município foram vistoria-
das, sendo que o menor índi-
ce ficou no Jardim Americano 
e São Deocleciano em 0,23%, 
enquanto o maior ficou em 
Engenheiro Schmitt, com 
5,07%.  Quarenta e três por 
cento das larvas foram encon-
tradas em vasos de plantas, 
ralos e bebedouros de ani-
mais. Também foi encontrada 
grande quantidade em baldes 
e regadores, garrafas descar-
táveis e retornáveis, frascos e 
plásticos utilizáveis.

Casos de Covid desaceleram segundo dados Saúde

Foram 525 casos 
confirmados entre 
18 de agosto e 1 de 
setemnro, segundo 
boletim divulgado 
pela Secretaria de 
Saúde

AGENDE-SE

Poliomielite tem vacinação 
de crianças neste sábado

Neste sábado (3) as uni-
dades de saúde e demais 
pontos especiais estarão 
abertos para a Campanha 
de Vacinação contra a Po-
liomielite que segue até o 
dia 9/9. 

O  P l a z a  A v e n i d a 
Shopping (sede do Ro-
taract), ofertará atendi-
mento das 10h às 18h. 
O Rio Preto Shopping irá 
atender das 10h às 18h e, no 
mesmo horário o Shopping 
Cidade Norte. 

Crianças a partir de 1 
ano e aquelas que ainda não 
completaram 5 devem ser 
imunizadas com a Vacina 

Oral Poliomielite (VOP), 
a “gotinha”. A exceção são 
aquelas imunossuprimidas 
ou que convivem com fami-
liar imunossuprimido. 

Com 30% de adesão, 
a vacinação também está 
sendo feita nas Unidades 
Básicas de Saúde, de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 às 
16h30, e nas clínicas parti-
culares elencadas. 

Para viabilizar a imuni-
zação, as clínicas particu-
lares também farão atendi-
mento sem custo.

Veja lista de clínicas e 
horários de atendimentos 
no Portal DHoje Interior.

Todas as crianças de 1 a menos de 5 anos devem ser imunizadas

Funfarme lança programa Movi Mente-se 
O mês de setembro come-

çou com o Dia do Profissional 
de Educação Física e, assim 
sendo, a Funfarme mobilizou 
pessoas para enfatizar sobre a 
importância da saúde física e 
prevenção de doenças ocupa-
cionais, por meio do programa 
Movi Mente-se. 

A ideia é oferecer ativida-
des físicas específicas que se-
rão realizadas na própria ins-

tituição e tem como principal 
objetivo proporcionar melhor 
qualidade de vida, práticas 
regulares de exercícios físicos, 
além de ações para o bem-estar 
aos colaboradores. 

Nos próximos seis meses, 
todos os colaboradores da 
Funfarme poderão se inscrever 
para participar do Programa 
Movi Mente-se. Serão dispo-
nibilizadas as modalidades 

de Funcional Light e Power, 
Hit Kombat, Relaxamento e 
Reflexologia. 

Ao fim do programa, os 
educadores físicos farão ava-
liações nos participantes do 
programa para mensurar os 
resultados do exame de bioim-
pedância realizado antes, du-
rante e após participação no 
Movi Mente-se. Pretende-se 
reconhecer e valorizar os pra-

ticantes que obtiverem resul-
tados importantes em relação 
ao início do programa, baseado 
em critérios como o ganho 
de massa muscular, IMC e 
maior presença nas aulas en-
tre outros. Cristiane Midori, 
supervisora do RH diz que o 
programa preza pelo bom de-
senvolvimento da qualidade de 
vida no trabalho e o bem-estar 
dos colaboradores. 

DIA DO EDUCADOR

Divulgação

Marcelo Camargo/Agência BRASIL

Dado/RUVIC/Reuters

Divulgação
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CHOPP FEST
Aconteceu ontem à noite,em frente à sede da TV Ban-
d,no Plaza Avenida Shopping, o lançamento da 18ª. 
edição do Chopp Fest,uma realização do Rotary Club 
Palácio das Águas de nossa cidade,para arrecadar 
fundos para projetos sociais,que este ano contempla 
a ARCD.A pulsante Chopp Fest, seá realizada dia 29 
de outubro no Bartolomeu JK.

DE GRAÇA
A partir de amanhã, será possível reservar ingressos 
gratuitos para visitar o Museu do Ipiranga nos dois pri-
meiros meses de sua abertura, a partir de 8 de setem-
bro.Após 9 anos fechado o museu voltará a funcionar no 
bojo das celebrações do bicentenário da Independência.

INSEGURANÇA
Pelo andar da carruagem,diante do aumento do vo-
lume de pessoas moradoras de rua e em situação de 
penúria que dia e noite abordam os sócios pedindo 
dinheiro,o Automóvel Clube,mais cedo ou mais tarde, 
terá que colocar seguranças no entorno da sede,para 
acompanhar mulheres e crianças que ficam apreensi-
vas quando sobem a Avenida da Saudade para retor-
nar aos seus veículos.Principalmente à noite quando 
saem da academia,das quadras e do bar Aperitivo.

FESTA DO PADROEIRO
Após um hiato de três anos,a Festa do Menino Jesus 
de Praga,organizada pela Paróquia de seu padroei-
ro,será realizada na rua em frente à igreja com bar-
racas de alimentação,mesas e show no dia 22 de ou-
tubro,um sábado, com início às 19 horas.

ROCK IN RIO
Dos quase 2,7 mil leitos-metade dos 5,9 mil de São 
Paulo- o Rio de Janeiro já não tem quase acomoda-
ções disponíveis nos hotéis,apesar da enorme oferta 
da cidade para o período em que acontece o Rock in 
Rio,que se abre hoje e acontece amanhã e domingo 
e depois nos dias 8,9,10 e 11 de setembro,no Parque 
Olímpico.Estão programados 250 shows ao longo de 
500 horas de experiência para mais de 700 mil pes-
soas,das quais 60% de turistas.Considerado o maior 
Rock in Rio da História,terá um line-up que inclui Iron 
Maiden,Sepultura,Orquestra Sinfônica Brasileira,-
Guns N Roses,Coldplay,Demi Lovato entre outros.

HUMOR
Abre-se amanhã a 49ª edição do Salão Internacional de 
Humor de Piracicaba,que mais uma vez selecionou o rio-
-pretense Lézio Jr, acadêmico da Academia Rio-pretense de 
Letras e Cultura-ARLEC.Ele participa com uma caricatura.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:2, sexta-fei-
ra: Dia do Repórter Fotográfico, Dia Internacional do 
Livro Infantil, Heloisa Serrano Correa, Keanu Reeves, 
Arnaldo Luiz Cherubini, Aldir Blanc, Arnaldo Antunes, 
Ricardo Carlini, Sting, Agnes Fett Conte, Gisela Safadi 
Alves, Maria da Graça Verdi, Roberto Lopes da Silva, 
Vanessa Fumagali, José Roberto Lalibera (DLM),Marly 
Mei, músico Anisinho Martin.3, sábado: Dia do Guar-
da Civil, Dia do Biólogo, Dia da Polícia Militar,Adria-
no Gonzáles,Elza Ottoboni de Souza, Heliana Teixeira 
Leite Cury Atkinsons, Luciano Huck, Paulo Maluf, Drei-
son Carlos de Mattias,Wilson Carlos de Mattias,Ca-
roline Rodrigues Cury Garetti, Guilherme Polotto.4, 
domingo:Dia do Inventor, Betinho Matarazzo Ribeiro 
Silva,Denise Menezes Homsi Pace,Maria da Graça Ce-
neviva, Robson Caetano,Rosana Canizza, Jorge Vas-
ques, Marcel Ottoboni de Lucca,Maristela Queiroz,Lu-
ciana Elias.5, segunda-feira: Dia da Amazônia, Dia da 
Farmácia, Dia da Cultura, Dia do Cinema Brasileiro, 
Carlão Ravelli, Sinval Celico Neto, Cláudia Arroyo,Edu-
ardo Lollato Antônio, Ivan Rollemberg  Filho, Leandro 
Rener LisoJosé Carlos de Jorge, Moacir Franco,Tarcísio 
Meira, Marcelo Junqueira Franco, morre aos 71 anos, 
Luciano Pavarotti (2007).6, terça-feira: Data do Hino 
Nacional, Dia do Alfaiate, Dia do Barbeiro, Dia do Far-
macêutico, nasceu Di Cavalcanti, Marcelo Vizotto, Pa-
trícia Locatelli Garcia Ribeiro, Ivone Campos Cabbaz, 
José Celso Colturato Barbeiro, Leila Homsi Kerbauy, 
Sophia Lemes, Luis Inácio Lula da Silva, ex-presidente 
do Brasil, Guaracy Carvalho Filho.7, quarta-feira:1822 
- Independência do Brasil, Halim Atique Júnior- reitor 
da Unirp; Ana Maria Liedtke, Carlos Renato Cherubini 
Prates, Cecília Tonelli Volpon Castejon, Ernesto Ze-
ferino Dias, Idelva Gallo,João Armentano, Regina Celi 
Barbour, Rui de Oliveira Magrini, Patricia Marques Al-
ves, Monica Baglioni de Jesus, Luis Alfredo Pupim,Le-
zio Junior-acadêmico da ARLEC.8, quinta-feira: Dia 
Internacional da Alfabetização, aniversário de Miras-
sol, Iracel Zanini França,Fernanda Abreu, Luiz Fernan-
do Schiavon, Marcelinho Pereira Verdi, Maria Apareci-
da Ismael Taufic, Marlene Pereira, Osvaldo Aparecido 
Mazer, Valter Negrelli Júnior, Eduardo Pimenta, Enzo 
Bassitt Silva, Mario Crealese. 

DELÍCIAS DA ITÁLIA I
Estou animado com o número de adesões para a Noi-
te Italiana que vou promover dia 30 de setembro, 
uma sexta-feira,no Espaço Victoria,um dos  salões 
mais elegantes e incensados da cidade.A pandemia 
aumentou a importância de investir em autocuidados 
como spas e encontros com amigos,filhos, pessoas 
queridas,seja no final de semana numa fazenda ou 
rancho,seja num bar ou restaurante.E desfrutar da 
vida como ela é,com suas alegrias, tristezas e difi-
culdades,mas na necessidade humana de convivên-
cia fraternal,de diversão com aquelas pessoas que 
nos são caras,com as quais podemos nos identificar.

DELÍCIAS DA ITALIA III
O cardápio está tentador e delicioso,tanto nos pra-
tos frios como nos pratos quentes.Vejam: canapés 
volantes- mini-pizzas e mini-bruschettas servidas 
na bandeja,assim como salgadinhos – bolinha de 
queijo parmesão e croquete de mortadela.Ilha de 
frios:espelho misto de queijos e embutidos,mousse 
de tomate seco e rúcula,brie com mel e tomate ce-
reja,caponata de berinjela,salada panzanella, pães 
diversos.Pratos quentes servidos empratados:risoto 
de picadinho de mignon e bacon e risoto de funghi 
trufado.Pastasciutta:rigatone com ragu de fraldinha 
e lasanha bolognesa tradicional.De sobremesa,pana-
cota com figo. 

DELÍCIAS DA ITÁLIA II
A proposta é exatamente esta:uma noitada para 
que os convidados voltem para casa espiritualmen-
te plenas e felizes por terem desfrutado de um dos 
aspectos da beleza da vida:a troca de afetos com os 
amigos.Imersivo e sensorial,usando a gastronomia 
milenar para difundir a cultura italiana,o evento ofe-
rece alguns dos itens mais saborosos da comida do 
país de Dante,regados a vinho, ao delicioso Gin Mor-
rison,à cerveja,refrigerantes, sucos.E quem quiser le-
var sua própria bebida,não será cobrada rolha.

DELÍCIAS DA ITALIA IV
Calado, de pouca conversa,o chef  Rafael Fausti-
no,responsável pela cozinha do Espaço Victória e do 
Salsa Rooftop-empresas com a cintilante chancela 
do Grupo L’Osteria-se comunica através das obras de 
arte que tira do forno e fogão,onde escancara sua vi-
vência e cujo precoce talento fora lapidado na gênese 
do restaurante Flor de Sal,onde atuou durante vários 
anos.Os entusiastas em saborear e enriquecer  suas 
histórias de vida, estarão todos lá, girando na pista,-
cantando e brindando de suas mesas e gargalhando 
para esse inevitável encontro com os amigos.

DELÍCIAS DA ITALIA V
Além de uma música de alta qualidade despejada na 
pista pelo DJ Formiga, um dos mais icônicos de nossa 
cidade teremos também um show de clássicos do can-
cioneiro italiano interpretados por  Giuseppe Luigi Pe-
nariol.Os convites a R$ 200,00- o primeiro lote- estão à 
venda na loja La Femme (Antonio de Godoy- Redentora) 
e no restaurante L’Osteria (na XV de Novembro–Reden-
tora) e podem ser divididos em duas vezes no cartão 
de crédito.Os convites do segundo lote começam a ser 
vendidos na próxima semana.As mesas são para dez 
pessoas, mas convites individuais, casais ou grupos 
menores de dez serão igualmente acomodados.

PERSONA DA SEMANA
Cumprindo a tradição de registrar o cotidiano de nos-
sa cidade,seus personagens de talento e seus des-
taques,esta coluna continua com o mister de ser um 
dos mais atentos olhares da imprensa social rio-pre-
tense sobre pessoas e empresas que colaboram para 
o desenvolvimento de Rio Preto,solidificando a fama 
de nossa cidade,que cintila no topo do ranking das 
melhores para se viver no Brasil.Esta coluna sempre 
compartilhou histórias para guardar. Estou lançando 
a partir desta edição, uma homenagem a pessoas que 
esbanjam talento e que conseguiram construir,tijolo 
por tijolo, um pedestal onde repousam seus múltiplos 
valores,enfatizando o sucesso e destacando a vigoro-
sa atuação na carreira que abraçaram. São, a partir de 
agora os “Persona da Semana” Disse o médico austrí-
aco Sigmund Freud que contra os ataques é possível 
se defender;contra o elogio não se pode fazer nada.O 
primeiro homenageado é o médico Nadim Cury, pro-
vedor da Santa Casa de Misericórdia e durante várias 
gestões, presidente do Clube Monte Líbano, edificado 
por ele e seus companheiros de diretoria, para fulgu-
rar entre os melhores clubes do Estado de São Paulo. 
Nadim foi aniversariante de ontem e hoje recebe des-
ta coluna,os mais efusivos cumprimentos.

CHAMPÃ & CAVIAR
*O Automóvel Clube estará agitado na 

noite de hoje com a Sexta Feira dos Amigos-  e o Bozó rei-
nando no palco e despejando na pista seu delicioso samba.

No buffet,petiscos de boteco.

*Outras ótimas atrações,são a cantora 
Nathalia Buna nos almoços de amanhã e domingo e a dupla 

Maich e Adilson, animando amanhã,a boate de casais. 

*Mato Grosso & Mathias e Clayton & Ro-
mário são as atrações de hoje à noite na Festa do Peão de 
Guapiaçu,aberta ontem.Amanhã,sobem ao palco,Maiara e 

Maraisa e encerrando o evento,no domingo Cezar & Pauli-
nho e a Queima do Alho.

*Ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro 
poderá mesmo confirmar a notícia dada aqui em primeira 
mão e voltar a Rio Preto na segunda quinzena deste mês.

*A rouquidão de Lula está preocupando os inte-
grantes da equipe de sua campanha. 

*O Empire State Building, de New York, será 
iluminado nas cores verde e amarela no dia 7 de setembro.

*A Apple deverá lançar dia 7 de setembro o iPho-
ne 14 e o Apple Watch durante o evento “Far Out” no Teatro 

Steve Jobs,na cidade de Cupertino, na Califórnia..

*Apesar de sempre tão esperado, este ano a 
Cantinella não realizará o seu famoso Festival do Risoto. Os 

proprietários estão centrados num outro evento que será 
realizado no final do ano e será divulgado em breve.

A6|

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

Dr Nadim Cury, médico e administrador, que cuida com extremo 
zelo da nossa Santa Casa de Misericórdia e com o mesmo cui-
dado dirigiu durante anos o Clube Monte Líbano.

Silvinha Nogueira Cury,esposa do médico Alexandre Cuy, fotó-
grafa e chef de cuisine que expõe seu talento em ambas as ati-
vidades, prepara seu livro sobre gastronomia para ser lançado 
em breve.

Milton Homsi e o cirurgião – dentista Jairo (Dragão) de Paula 
Ferreira, durante acontecimento social.
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REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM 
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM de São José do Rio 
Preto, no uso de suas atribuições, apresenta seu REGIMENTO INTERNO, em 
conformidade com a Lei nº 10.530 de 09 de dezembro de 2009, que ordena 
o seu funcionamento.  
CAPÍTULO I - DA INSTITUIÇÃO E FINALIDADE DO CMDM  
Art. 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, órgão 
colegiado de caráter permanente, propositivo e fiscalizador, tem por objetivos 
acompanhar, avaliar e monitorar as políticas públicas e ações do governo 
municipal dirigidas às mulheres, bem como apontar e formular as diretrizes 
da política municipal para a promoção da igualdade de gênero e o combate a 
qualquer forma de discriminação contra a mulher.  
Parágrafo Único - O CMDM é vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, 
Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, à qual compete oferecer a sede 
e a estrutura para seu pleno funcionamento.  
CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 
representantes titulares e suplentes do Poder Público e da Sociedade Civil. 
§1º As conselheiras representantes do Poder Público serão indicadas pelos 
Secretários de suas respectivas pastas, conforme composição da lei vigente. 
§2° As conselheiras representantes da Sociedade Civil serão submetidas 
a processo eleitoral após indicação pelos responsáveis e/ou dirigentes das 
instituições e/ou organizações que representarão, conforme composição da 
lei vigente. 
§3º Cada titular terá uma suplente oriunda da mesma categoria representativa.
§4º As conselheiras terão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se apenas 
uma recondução. 
§5º A função de Conselheira é considerada de interesse público relevante 
e não será remunerada, devendo as representantes ter disponibilidade para 
atuação no conselho.
Art. 3º O CMDM terá como estrutura interna:
I. Plenário: composto pelas membras titulares e suplentes, indicadas e eleitas 
por seus respectivos segmentos; 
II. Mesa Diretora: composta por Presidenta, Vice-presidenta, 1ª secretária e 
2ª secretária;
III. Secretária Executiva: servidora pública indicada pela Secretaria 
responsável pela infra-estrutura mínima que desempenhará funções 
administrativas nos termos deste Regimento Interno;
IV. Comissões Temáticas e Grupos de Trabalhos: comissões de caráter 
permanente, semi-permanente e/ou temporário formadas pelas conselheiras 
com a finalidade de elaborar estudos de propostas sobre temas específicos.
CAPÍTULO III – DAS COMPETÊNCIAS 
SEÇÃO I - DO CONSELHO
Art. 4º São atribuições e competências do CMDM:
I. formular diretrizes e promover políticas em todos os níveis da administração 
pública, visando à eliminação das discriminações que atingem a mulher;
II. manter canais permanentes de relação com o movimento de mulheres e 
coletivos feministas, apoiando o desenvolvimento das atividades dos grupos 
autônomos, sem interferir no conteúdo e orientação de suas atividades;
III. emitir opiniões referentes à elaboração e execução de programas de 
Governo, nas questões que atingem a mulher, com vistas a defesa de suas 
necessidades e de seus direitos;
IV. propor ao Poder Público a criação de serviços de atendimento específico 
para mulheres em situação de risco de violência;
V. acompanhar e fiscalizar, dentro dos limites legais, o funcionamento dos 
serviços da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar;
VI. sugerir ao Poder Executivo e Câmara Municipal a elaboração de Projetos 
de Leis que visem assegurar ou ampliar os direitos da mulher;
VII. estabelecer intercâmbios com organismos de outros municípios, em 
âmbito estadual, nacional e internacional, público ou privado, com o objetivo 
de ampliar e fortalecer as ações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
e consolidar as políticas públicas para as mulheres;
VIII. incentivar, apreciar e acompanhar projetos, programas e serviços que 
estimulem a participação da mulher nos setores econômico, social e cultural 
e permitam a organização e a mobilização feminina para o pleno exercício de 
sua cidadania;
IX. elaborar e reformular, quando necessário, seu Regimento Interno, bem 
como encaminhá-lo ao Poder Executivo para publicação no diário oficial do 
município;
X. solicitar aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, por meio 
de ofício, quaisquer informações necessárias para o acompanhamento de 
políticas públicas, objetivando a defesa e a ampliação dos direitos da mulher;
XI. divulgar os serviços da rede de proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica, familiar e de gênero existentes no município a fim de 
possibilitar seu amplo conhecimento;
XII. promover articulações com organizações de ensino e conselhos de classe 
visando a formação e educação continuada das Conselheiras conforme 
prioridades estabelecidas pela Mesa Diretora;
XIII. fomentar a atuação de forma ampla das mulheres nos organismos 
públicos e espaços de participação e controle social;
XIV. estimular e acompanhar a intersetorialidade e a transversalidade das 
políticas públicas municipais de forma articulada com os demais Conselhos 
de Direitos, de forma a contemplarem e respeitarem a perspectiva de gênero 
em sua concepção e execução;
XV. colaborar com a construção e o acompanhamento do Plano Municipal de 
Políticas para as Mulheres;
XVI. receber e examinar denúncias relativas à discriminação da mulher e 
encaminhá-las aos órgãos competentes;
XVII. outras atribuições que lhe forem correlatas.
SEÇÃO II - DAS CONSELHEIRAS
Art. 5º São competências das conselheiras do CMDM:
I. obedecer às normas regimentais;
II. justificar sua ausência nas reuniões ordinárias e extraordinárias através do 
e-mail oficial do Conselho;
III. comparecer às reuniões ordinárias, já tendo apreciado a ata da reunião 
anterior, apresentando retificações previamente e aprovando ou impugnando 
no momento das reuniões do Conselho; 
IV. solicitar à Mesa Diretora a inclusão, na agenda dos trabalhos, de assuntos 
que desejar discutir com antecedência de 5 (cinco) dias úteis;
V. propor as convocações de plenárias extraordinárias com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas por meio eletrônico (e-mail), grupo 
específico de mensagens ou pessoalmente, obrigatoriamente com a pauta;
VI. declarar-se impedida de proceder à relatoria e participação nas comissões, 
justificando a razão do impedimento;
VII. apresentar, em nome de comissão, parecer, proposta ou recomendação 
por ela defendida, caso seja indicada e/ou votada como relatora;
VIII. proferir declaração de voto ou abstenção;
IX. pedir vista de matéria em discussão, caso julgue necessário, ou requerer 
adiamento da votação apresentando justificativa plausível;
X. solicitar à Presidenta, quando julgar relevante, a presença, em plenárias, 
de postulante, técnico ou titular de qualquer órgão para as entrevistas que se 
mostrarem indispensáveis;
XI. propor alterações ao Regimento Interno do CMDM;
XII. votar e ser votado para cargos do Conselho;
XIII. requisitar à Mesa Diretora do Conselho e solicitar às demais membras 
todas as informações necessárias para o desempenho de suas atribuições;
XIV. fornecer à Mesa Diretora do Conselho dados e informações a que tenha 
acesso ou que se situem na área de sua competência, sempre que julgar 
importante para o trabalho do Conselho ou quando solicitados pelas demais 
membras, desde que não incorra em descumprimento de legislações e 
normativas vigentes pertinentes;
SEÇÃO III – DA MESA DIRETORA
Art. 6º Poderão ser votadas para compor a Mesa Diretora apenas as 
conselheiras titulares.

Art. 7º Compete à Presidenta do Conselho. 
I. presidir as reuniões do Conselho;
II. convocar as reuniões extraordinárias, dando ciência às membras, por meio 
de convocação com pelos menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, 
por meio eletrônico (e-mail), grupo específico de mensagens ou pessoalmente; 
III. coordenar as atividades do CMDM; 
IV. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 
V. assinar, conjuntamente com as 1º e/ou 2º Secretárias, as atas das reuniões 
do Conselho;
VI. organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta às 
Conselheiras com 3 (dias) dias úteis de antecedência;
VII. abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do CMDM; 
VIII. convidar pessoas de interesse para participarem das reuniões, com 
direito a voz e não a voto, objetivando a colaboração com o Conselho; 
IX. determinar a verificação de presença das conselheiras nas reuniões 
para fins de confirmação de quórum e de necessidade de substituição das 
membras não participantes; 
X. propor a votação e aprovação da ata previamente apreciada pelas 
Conselheiras;
XI. colocar matéria em discussão e votação;
XII. anunciar o resultado das votações, decidindo-as em caso de empate;
XIII. decidir sobre questões de ordem ou submetê-las à consideração das 
membras do CMDM;
XIV. propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMDM;
XV. registrar os precedentes regimentais para a solução de casos análogos;
XVI. designar relatores para estudos preliminares dos assuntos a serem 
discutidos em reunião do CMDM;
XVII. vistar os livros e documentos destinados aos serviços do CMDM e 
expedientes; 
XVIII. determinar o destino do expediente lido nas sessões;
XIX. representar o Conselho, ou delegar representantes substitutos, em 
eventos, reuniões, outros conselhos e comissões para manter contato com as 
autoridades e órgãos afins;
XX. dar ciência à Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e 
Igualdade Racial das decisões do CMDM;
XXI. acompanhar o trabalho desenvolvido pelas comissões, adotando as 
providências no que lhe couber;
XXII. acompanhar a elaboração do relatório anual das atividades do CMDM 
compilado pelas 1ª e 2ª Secretárias. 
Art. 8º À Vice-Presidenta compete:
I. substituir a Presidenta em seus impedimentos ocasionais;
II. ser responsável pela co-gestão das atividades do Conselho;
III. coordenar as atividades do CMDM; 
IV. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 
V. organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta às 
Conselheiras com 3 (três) dias úteis de antecedência;
VI. convidar pessoas de interesse para participarem das reuniões, com direito 
a voz e não a voto, objetivando a colaboração com o Conselho; 
VII. propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMDM;
Art. 9º À Primeira Secretária (o) compete:
I. assessorar a Presidenta na elaboração das pautas das reuniões e nas 
matérias técnicas;
II. secretariar as reuniões do conselho;
III. elaborar as atas das reuniões e analisá-las conjuntamente com a 
Presidenta; 
IV. verificar que os livros, atas e outros documentos do CMDM estão 
devidamente arquivados no Setor de Conselhos;
V. organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta às 
Conselheiras com 3 (três) dias úteis de antecedência;
VI. redigir toda a correspondência do CMDM em conjunto com a Presidenta 
e Vice-Presidenta; 
VII. propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMDM;
VII. convidar pessoas de interesse para participarem das reuniões, com direito 
a voz e não a voto, objetivando a colaboração com o Conselho; 
IX. substituir a Presidenta e a Vice-Presidenta nas reuniões e nos eventos, 
quando de suas ausências;
X. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 
XI. elaborar relatório das atividades do CMDM, em conjunto com a 2º 
Secretária, a ser apresentado na Plenária até 60 (sessenta) dias após o fim 
de cada ano do mandato. 
Art. 10º À Segunda Secretária compete:
I. substituir a 1º Secretária em seus impedimentos ocasionais; 
II. secretariar as reuniões do conselho em substituição à 1º Secretária;
III. auxiliar na elaboração das atas das reuniões;
IV. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 
V. organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a convocação e pauta às 
Conselheiras com 3 (três) dias úteis de antecedência;
VI. convidar pessoas de interesse do conselho para participarem das reuniões, 
com direito a voz e não a voto, com objetivo de colaborarem com o Conselho; 
VII. propor normas para o bom andamento dos trabalhos do CMDM;
VIII. elaborar relatório das atividades do CMDM, em conjunto com a 2º 
Secretária, a ser apresentado na Plenária até 60 (sessenta) dias após o fim 
de cada ano do mandato.
Art. 11 Deverá a Mesa Diretora do CMDM apresentar o calendário semestral 
e/ou anual de reuniões ordinárias, como um pré agendamento destas.
SEÇÃO IV – DA SECRETÁRIA EXECUTIVA
Art. 12 O CMDM contará com o suporte do Setor de Conselhos que tem 
como finalidade proporcionar as condições necessárias à execução de suas 
atividades na área burocrático- administrativa;
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência 
e Igualdade Racial designará uma servidora pública com a capacidade técnica 
necessária para o cargo.
Art. 13 São competências da Secretária Executiva:
I. auxiliar na elaboração das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias 
quando da ausência das 1º e 2º Secretárias;
II. responsabilizar-se pelos livros, atas e demais documentos do CMDM, 
realizando seu devido arquivamento e guarda;
III. receber os expedientes encaminhados ao Conselho, dando ciência destes 
à Mesa Diretora;
IV. encaminhar os expedientes elaborados pela Mesa Diretora aos seus 
devidos destinos;
V. tomar as providências administrativas necessárias à convocação das 
reuniões ordinárias e extraordinárias elaboradas pela Mesa Diretora em 
conjunto com a 1º Secretária e a 2º Secretária;
VI. acompanhar o e-mail oficial do Conselho em conjunto com a Mesa Diretora;
VII. fornecer às Conselheiras os meios e dados necessários para o exercício 
de suas funções;
VIII. obter e sistematizar as informações que permitam ao CMDM tomar as 
decisões previstas em lei;
IX. auxiliar, caso haja necessidade, na organização dos foros próprios para a 
escolha de representantes da Sociedade Civil previstos na lei de criação no 
Conselho.
Parágrafo único. Na ausência e indisponibilidade temporária da Secretária 
Executiva, as atribuições indispensáveis para o andamento das atividades do 
Conselho serão submetidas à decisão da mesa diretora.
SEÇÃO V - DAS COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO
Art. 14 O CMDM poderá instituir comissões e grupos temáticos, de caráter 
permanente, semi-permanente e/ou temporário, destinados ao estudo e 
elaboração de propostas sobre temas específicos, bem como para emissão 
de pareceres, a serem submetidos à plenária. 
Parágrafo único. Deverá ser definido, no ato de sua criação, os objetivos 
específicos, composição e prazo para conclusão do trabalho.
Art. 15 As Comissões de Trabalho serão constituídas por membras do 
Conselho, titulares e suplentes, escolhidas em Plenária e designadas pela 
Presidenta do Conselho.

§1º Cada comissão e grupo de trabalho deverá ter no mínimo 3 (três) e no 
máximo 7 (sete) conselheiras, devendo ser formadas por representantes do 
poder público e da sociedade civil.
§2º As conselheiras que faltarem a mais de 3 (três) reuniões consecutivas 
deverão substituídas.
Art. 16 As Comissões de Trabalho serão dirigidas por uma Coordenadora e 
terão uma Relatora, ambas eleitas entre os seus membros.
§1º Às Coordenadoras das Comissões de Trabalho incumbem:
I. coordenar as reuniões das Comissões de Trabalho;
II. conduzir as reuniões objetivando o foco no trabalho a ser desenvolvido.
§2º Às Relatoras das Comissões de Trabalho incumbem:
III. registrar as demandas e encaminhamentos das reuniões;
IV. apresentar relatório breve do que foi discutido e dos produtos da 
comissão ao pleno.
Art. 17 Por solicitação prévia de cada comissão e/ou do pleno poderão ser 
convidadas para as reuniões, sem direito a voto, pessoas com competência 
para prover explanações e/ou conteúdos pertinentes às matérias em 
discussão.  
Art. 18 As comissões permanentes de trabalho são: 
a. Comunicação, 
b. Denúncias, 
c. Indicadores de Violência, 
d. Legislação e Normativas, 
e. Orçamento, e 
f. Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher.
Parágrafo único. As comissões deverão se reunir no mínimo uma vez a 
cada trimestre.  
Art. 19 As competências da Comissão de Comunicação são:
I. Elaboração e administração do site, Instagram e Facebook do Conselho, 
informando ao pleno com antecedência quanto à necessidade de 
pagamentos oriundos de sua utilização;
II. encaminhamento de informações à imprensa;
III. apoio na elaboração e distribuição de materiais informativos;
IV. registro de imagens de eventos (fotos e filmagens);
V. publicação da legislação, resoluções, recomendações, moções e 
deliberações do conselho.
Art. 20 As competências da Comissão de Denúncias são:
I. receber e examinar denúncias relativas à violação dos direitos da mulher 
e encaminhá-las aos órgãos competentes, solicitando providências efetivas, 
zelando sempre pelo sigilo dos dados da denúncia;
II. acompanhar o trâmite de encaminhamento da denúncia até que se 
obtenha uma resolutividade pertinente ao caso;
III. realizar o devido arquivamento e guarda, observando-se o sigilo da 
denunciante e do denunciado.
Art. 21 As competências da Comissão de Indicadores de Violência são:
I. levantar dados de indicadores de violência contra a mulher para dar 
suporte às demais comissões e direcionar as ações de prevenção;
II. reunir dados referentes à violência contra a mulher provenientes da 
plataforma tableau, da Secretaria Municipal da Saúde, em um relatório 
anual;
III. desenvolver um tutorial para facilitar o acesso às informações do 
tableau, mantendo-o atualizado caso haja alterações no funcionamento da 
plataforma;
IV. buscar dados em outras fontes de informação, principalmente 
relacionadas ao feminicídio.
Art. 22 As competências da Comissão de Legislação e Normativas são:
I. revisar e propor a reformulação de Leis pertinentes ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher;
II. elaborar minutas de legislação referentes aos direitos das mulheres para 
que sejam apresentadas à Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com 
Deficiência e Igualdade Racial e demais órgãos competentes;
III. revisar e atualizar, quando necessário, o Regimento Interno do Conselho;
IV. propor outras normativas de interesse do CMDM.
Art. 23 As competências da Comissão de Orçamento são:
I. acompanhar os gastos do orçamento da Secretaria Municipal da Mulher, 
Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial anualmente e informar ao 
Conselho em plenária;
II. realizar o planejamento financeiro, conforme ações de prevenção 
definidas pela Comissão de Prevenção, propostas em formato de projeto 
trimestralmente;
III. Realizar orçamento das ações e submeter à plenária para aprovação e 
encaminhar, em tempo hábil, para a Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa 
com Deficiência e Igualdade Racial;
IV. apresentar balanço financeiro atualizado dos valores gastos em cada ação 
semestralmente;
V. apresentar balanço financeiro geral anualmente;
Art. 24. As competências da Comissão de Prevenção e Combate à Violência 
contra a Mulher são:
I. formular diretrizes e propor ações que visem a participação ativa do 
Conselho;
II. indicar políticas públicas municipais visando eliminar a discriminação e a 
violência contra a mulher;
III. acompanhar e fiscalizar as ações de prevenção exercidas pelo poder 
público;
IV. diagnosticar os pontos sensíveis, no caso do insucesso de políticas 
públicas de apoio ao combate da violência às mulheres;
V. propor ações que deem visibilidade ao combate à violência contra a mulher;
Art. 25 O Conselho disporá da Comissão de Planejamento, que possuirá 
caráter semi-permanente, e terá como competências:
I. elaborar o Plano de Ação que será executado pelo CMDM;
II. escutar o Conselho e demais comissões referentes às sugestões e 
indicações dos eixos temáticos, metas, objetivos específicos e ações;
III. sendo uma comissão semi-permanente, reorganizar-se-á sempre que 
surgir a necessidade do CMDM de reestruturar e revisar o Plano de Ação.
Parágrafo único. A Comissão de Planejamento será composta por uma 
membra de cada Comissão Permanente.
CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
SEÇÃO I - DAS REUNIÕES
Art. 26 As reuniões ordinárias serão convocadas pela Mesa Diretora, com no 
mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência, devendo ocorrer preferencialmente 
na última quarta-feira de cada mês, sendo as convocações encaminhadas por 
grupos de mensagem e e-mail. Será realizada alternadamente às 14 (catorze) 
e 18 (dezoito) horas e terá duração máxima de 02 (duas) horas, com pauta 
pré-estabelecida.  
Art. 27 As reuniões extraordinárias serão convocadas pela Mesa Diretora ou 
mediante solicitação de, pelo menos, ⅓ (um terço) de suas membras titulares. 
Terá prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, sendo a 
convocação encaminhada por grupos de mensagem ou e-mail e possuindo 
pauta pré-estabelecida.  
Art. 28 As reuniões poderão ser realizadas por meio virtual, presencialmente 
ou híbrido.
Art. 29 As reuniões do CMDM poderão ser abertas ao público, desde que 
não haja interferência nos trabalhos. As pessoas que não sejam membros do 
CMDM, poderão, eventualmente, ter o uso da palavra, quando a Presidenta 
concedê-la.
Art. 30 As reuniões serão realizadas em primeira convocação com 50% 
(cinquenta por cento) do número de Conselheiras e, após 15 (quinze) minutos, 
com qualquer quórum.  
Art. 31 Perderá o mandato a Conselheira que se ausentar injustificadamente 
a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, no decorrer de 
01 (um) ano, ou se for condenada por sentença irrecorrível, por crime ou 
contravenção penal. 
§ 1º Após a segunda falta a Secretária Executiva comunicará à categoria 
representativa a iminente perda do mandato. 
§ 2º A Presidenta do CMDM deverá oficiar o responsável da categoria quando 



B2| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sexta-feira, 02 de setembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

sua representante atingir o limite de faltas previsto neste artigo, solicitando a 
sua substituição.
§ 3º Para efeitos de anotação de presença serão consideradas apenas as 
assembleias ordinárias. 
§ 4º A justificativa de falta deverá ser apresentada ao e-mail oficial do CMDM.
§ 5º Serão justificativas de faltas:
I. trabalho e férias trabalhistas; 
II. afastamento devido à licença maternidade e/ou paternidade; 
III. falecimento de membro da família até 3º (terceiro) grau; 
IV. afastamento devido à licença gala; 
V. tratamento médico, pessoal ou de familiar até 3º (terceiro) grau;
VI. quando a Conselheira estiver em representação oficial do CMDM em 
evento que coincida com a reunião plenária; 
VII. por motivo de força maior.
SEÇÃO II - DA ORDEM DO DIA
Art. 32 As pautas das reuniões ordinárias obedecerão à seguinte ordem: 
I. aprovação de ata de reunião anterior; 
II. informe dos expedientes pela Mesa Diretora;
III. informes das conselheiras que desejarem;
IV. informes das Comissões de trabalho;
VI. deliberações da ordem do dia.  
Art. 33 O expediente se destina à leitura da correspondência recebida e de 
outros documentos.
Art. 34 As matérias apresentadas, durante a ordem do dia, serão discutidas 
e votadas na reunião.
§ 1º Durante as discussões cada membra terá direito à palavra durante o 
tempo fixado pela Presidenta.
§ 2º Por deliberação das membras do Conselho, a matéria apresentada na 
reunião poderá ser discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer 
membra do Conselho pedir vistas em matéria de debate.
SEÇÃO III - DAS DISCUSSÕES
Art. 35 As deliberações, nas reuniões ordinárias e extraordinárias, deverão 
ser feitas por meio de votação das Conselheiras titulares ou, no caso se sua 
ausência, de suas suplentes. 
Art. 36 As decisões e reuniões do Conselho serão registradas em ata e 
submetidas à aprovação na Plenária.  
§ 1º A leitura da ata poderá ser dispensada quando sua cópia for distribuída 
previamente às membras do Conselho.
§ 2º As atas serão redigidas pela 1º ou 2º Secretárias da Mesa Diretora, 
assinada pela Presidenta e Secretárias, arquivada em arquivo próprio e 
publicada no sítio oficial do Conselho.
§ 3º As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas 
e registradas em livro próprio, com páginas rubricadas pela Presidenta do 
Conselho e pelas Secretárias, depois de serem aprovadas em reunião.
§ 4º Poderão as atas ser digitadas e arquivadas em arquivo próprio e 
numeradas.
Art. 37 Durante as discussões qualquer membra do Conselho poderá levantar 
questões de ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pela Presidenta.
Parágrafo Único. O encaminhamento das questões de ordem não previstas 
na pauta da reunião será analisado pela Presidenta.
Art. 38 Encerrada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membra 
do Conselho, pelo prazo fixado pela Presidência, para encaminhamento de 
votação.
SEÇÃO IV - DA VOTAÇÃO
Art. 39 A votação poderá ser simbólica ou nominal.
§ 1º A votação simbólica realizar-se-á com as conselheiras levantando as 
mãos. Sempre serão respeitados os votos da maioria.
§ 2º A votação simbólica será regra geral para as votações, somente sendo 
abandonada por solicitação de qualquer membra e aprovada em plenário.
§ 3º A votação nominal será feita pela chamada das presentes, devendo as 
membras do Conselho responder sim ou não, sendo considerados os votos 
da maioria.
§ 4º Terão direito a voto nas reuniões as membras titulares de cada categoria 
e, em sua ausência, suas respectivas suplentes.
§ 5º A Presidenta somente exercerá seu direito a voto quando houver empate 
na votação das conselheiras.
§ 6º A Vice-Presidenta, quando não estiver no exercício da Presidência, terá 
voto e voz como as demais membras.
 Art. 40 Havendo dúvidas sobre o resultado, a Presidenta do Conselho poderá 
solicitar que as membras se manifestem novamente.
 Art. 41 A decisão da maioria deverá ser acatada por todas e registrada em 
ata.
SEÇÃO V - DAS ELEIÇÕES
Art. 42 As representantes do CMDM do Poder Público serão indicadas pelo 
responsável de cada Secretaria e as representantes da Sociedade Civil 
serão escolhidas mediante eleição direta, conforme disposto no art. 2º deste 
Regimento Interno.
Parágrafo único. A eleição será aberta à população, podendo votar munícipes 
que possuam 18 (dezoito) anos ou mais.
Art. 43 A eleição das representantes da Sociedade Civil deverá ocorrer a 
cada Biênio, sendo feita por meio de convocação da Presidenta do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias, devendo a posse das novas conselheiras ocorrer até o dia 30 de agosto 
dos anos ímpares.
§ 1º Cabe ao Conselho constituir uma Comissão Eleitoral, assim como definir 
a forma de divulgação do processo eleitoral de modo a garantir a ampla 
participação.  
§ 2º A Comissão Eleitoral será composta por pelo menos 4 (quatro) membras 
que definirão a Presidência e a Secretaria do processo eleitoral.
§ 3º No caso de não constituição da Comissão Eleitoral no prazo especificado 
no caput deste artigo, a Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com 
Deficiência e Igualdade Racial avocará tal atribuição, nomeando Comissão 
para os mesmos fins.
Art. 44 As eleições e indicações das membras titulares e suplentes do CMDM 
ocorrerão até a primeira quinzena de agosto e a posse das conselheiras 
acontecerá na primeira reunião ordinária.
§ 1º As membras do CMDM serão indicadas ou eleitas de acordo com 
o segmento a que pertençam e possuirão suplente da mesma categoria 
representativa.
§ 2º Caso alguma vaga, tanto de titular como suplente, não seja preenchida 
nas eleições, repetir-se-á o processo eleitoral até o preenchimento completo 
das vagas.
Art. 45 O Edital de Eleição deverá conter no mínimo as seguintes informações:
I. Nomeação da Comissão Eleitoral, sua presidenta e secretária;
II. Discriminação das vagas disponíveis dos segmentos da Sociedade Civil do 
art. 4 da Lei 10.530/09;
III. Definição das competências e atribuições das conselheiras conforme 
estipulado na Lei 10.530/09 e art. 4 deste Regimento Interno;
IV. Descrição do processo eleitoral contendo:
a. As datas e prazos a serem cumpridos;
b. Meio pelo qual serão feitas as inscrições;
c. Documentos necessários que as candidatas deverão apresentar;
d. Comprovação de vínculo entre a representante indicada e a instituição a 
ser representada;
e. Como se dará a condução das votações mediante aprovação prévia da 
Plenária.
Art. 46 As membras titulares do Conselho e as respectivas suplentes 
exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se apenas uma reeleição.
Parágrafo único. O período mínimo de interstício deve ser de 1 (um) Biênio. 
Art. 47 As regras aplicáveis ao processo de renovação das membras do 
Conselho alcançarão tanto a titular quanto a suplente.
Art. 48 Na primeira reunião ordinária do CMDM será realizada a eleição da 
Mesa Diretora, por voto direto de todas as membras titulares e, no caso de 
sua ausência, por suas respectivas suplentes. 
Art. 49 Na ausência de candidata representante da Sociedade Civil à 
Presidência será permitida recondução ou eleição de representante do Poder 
Público.
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 50 A membra que contrariar os princípios que norteiam o CMDM ou 
descumprir a Lei ou este Regimento Interno será primeiramente advertida 
e, em caso de reincidência, poderá ser substituída por decisão de 2/3 das 
Conselheiras, assegurado o direito de defesa na Plenária.
Art. 51 Fica expressamente proibida a manifestação político-partidária ou 
religiosa nas atividades do CMDM.
Art. 52 A conselheira candidata a cargo eletivo deverá afastar-se de sua 
função no Conselho até decisão do pleito.
Art. 53 As eventuais dúvidas sobre interpretação do presente Regimento 
serão resolvidas por maioria simples das conselheiras presentes e, os casos 
omissos, serão decididos por aprovação de 2/3 das conselheiras presentes 
na Plenária.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 54 Este Regimento Interno poderá ser modificado por quórum qualificado 
de 2/3 (dois terços) de suas membras presentes à reunião especialmente 
convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, 
sem a maioria absoluta de Conselheiras, ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.
Art. 55 O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da sua 
publicação, após devidamente aprovado na Plenária.
São José do Rio Preto, 24 de agosto de 2022.
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Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Ref. Edital de Eleição de vacâncias para vagas de membros do Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de 
São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições, torna público o presente 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO do Edital de Eleição de vacâncias para vagas 
a Membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPcD, 
publicado no Diário Oficial do Município em 17 de agosto de 2022, para 
fazer constar as correções descritas nos seguintes artigos do referido Edital, 
conforme segue:
Onde se lê:
Artigo 8º - A homologação dos candidatos eleitos será em reunião 
extraordinária no dia 13/09/2022 às 9 horas.
Leia-se:
Artigo 8º -     A homologação e a eleição dos candidatos será em reunião 
extraordinária no dia 13 /09/2022 às 9 horas.
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
E para que não se alegue desconhecimento é publicado o presente Edital.
São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2022.
Comissão Eleitoral
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
EMPENHO 14473/22
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 
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRURGICA NOSSA SENHORA
EMPENHO 17844/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHOS 6596/22 E 15256/22
Considerando recebimento da defesa da empresa, fica INDEFERIDA a 
prorrogação do prazo de entrega. Assim, considerando que até o momento não 
foi regularizada a entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 
do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades 
administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a 
cláus. 6ª, item 6.2, III do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
multa de 5,2% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a 
entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
MULTA
CONTRATADA: ANDRESSA PANINI ALBISSU
EMPENHO 7653/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da 
Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, III do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 5,2% do valor referente ao atraso 
das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: TERESINHA CAMARGO ME
EMPENHO 16028/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena 
de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará 
em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 391/21 – Contrato: PRE/0148/21
Contratada: LM Serviços de Agenciamento de Mão de Obra Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMEL – Fabio F.D. 
Marcondes
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 348/21 – Contrato: PRE/0145/21
Contratada: LM Serviços de Agenciamento de Mão de Obra Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMEL – Fabio F.D. 
Marcondes
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 408/2022
CONTRATO nº PRE/0177/22
CONTRATADA: CIO DATERRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimento as unidades escolares 
– Itens 60 e 81– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de Vigência: 3 
meses. Valor Total: R$14.658,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 408/2022
CONTRATO nº PRE/0178/22
CONTRATADA: ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LTDA ME
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimento as unidades escolares 
– Itens 3, 8, 9, 18, 23, 26, 32, 50, 51, 52, 56, 62, 69, 71, 75, 80, 83 e 84– SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de Vigência: 3 meses. Valor Total: 
R$131.544,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 408/2022
CONTRATO nº PRE/0179/22
CONTRATADA: INTERBOOK LIVROS LTDA
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimento as unidades escolares 
– Itens 6, 10, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 29, 34, 36, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 53, 
54, 57, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 76, 77, 78 e 79– SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo- Prazo de Vigência: 3 meses. Valor Total: R$275.371,60
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2022
ATA Nº 0728/22
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de brinquedos pedagógicos - Valor Unitário - Item 
1 - R$29,59 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2022
ATA Nº 0729/22
CONTRATADA: IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de brinquedos pedagógicos - Valores Unitários - 
Item 13 - R$15,99; Item 19 - R$20,85; Item 20 - R$21,85   – SME – Fabiana 
Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2022
CONTRATO Nº COC/0027/22
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
OBJETO: Execução e a implantação de pavimentação, drenagem, calçamento 
e sinalização viária na Avenida Marginal E a rua Ulisses Viana Ricardi, entre 
as Avenidas Nelson Daveiga e a Avenida Danilo Galeazzi Rua Projetada “D” e 
trechos das ruas Waldomiro Cornachioni, rua José De Alburqueque brasileiro 
e rua Rubens Scrignolli, nos bairros João Paulo II e Jardim Castelinho– SMO – 
Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 285 dias – Valor Total R$8.094.164,90

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 357/2022 – Processo n.º 12.947/2022
Objeto: Aquisição de aparelho de raio X fixo. Secretaria Municipal de 

Saúde.   Sessão pública realizada on-line com início dia 28/07/2022, sendo 
adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: SHIMADZU DO 
BRASIL COMÉRCIO 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 Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 369/2022 – Processo n.º 13.594/2022
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. Sessão pública realizada on-line com início dia 26/07/2022, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: ALINE TORRES 
DE OLIVEIRA LTDA ( item 50); CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI (itens: 
6, 28); NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (itens: 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 
60, 61). Os itens 4, 5, 24, 41, 42, 47, 51, 56, 58, 59 62 foram fracassados. 
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 – José Roberto Moreira – Chefe de Gabinete
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 400/2022 – Processo n.º 13.260/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios – carnes 
bovinas, suínas e frango – que serão usados no consumo e preparo da 
alimentação do Corpo de Bombeiros de S.J. do Rio Preto. Gab. Prefeito.   
Sessão pública realizada on-line com início dia 20/07/2022, sendo adjudicados 
os itens as empresas declaradas vencedoras: ALINE TORRES DE OLIVEIRA 
LTDA ( itens 3 e 4); NUTRICIONALE  COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ( 
itens 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12) e SAPE CARNES LTDA ME ( itens 6, 7, 11 e 13). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Célia C Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade –  José Roberto Moreira – Chefe de Gabinete.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 417/2022 – Processo n.º 13.426/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção 
individual – EPI, para uso dos agentes comunitários de Saúde e de Combate 
ás Endemias . Secretaria Municipal de Saúde.   Sessão pública realizada 
on-line com início dia 01/08/2022, sendo adjudicado o item 01 à empresa 
declarada vencedora: INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
MAC LTDA. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 427/2022 – Processo n.º 13.530/2022
Objeto: Aquisição de uniformes para os profissionais das UPAS 24HS( Norte, 
Jaguaré, Tangará) e P.S. (Santo Antonio e Vila Toninho) . Secretaria Municipal 
de Saúde.   Sessão pública realizada on-line com início dia 03/08/2022, sendo 
adjudicados os itens 01, 02, 03 e 04 à empresa declarada vencedora: DCN 
UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI . Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 478/2022 – Processo n.º 13.981/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE APOIO E SUPORTE AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO BEM ESTAR 
ANIMAL (DIBEA). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..   Sessão pública 
realizada on-line com início dia 25/08/2022, sendo adjudicado o item 01 à 
empresa declarada vencedora: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRETO 
LTDA ME. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 504/2022 – PROCESSO N.º 
14.244/2022
Objeto: Prestação de serviço de home care, com técnico de enfermagem, 
para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line dia 01/09/2022. O presente pregão eletrônico foi declarado 
FRACASSADO, não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - 
Pregoeira.
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 506/2022 – PROCESSO N.º 
14.246/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de biscoito de polvilho em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de ensino e demais 
órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on-line dia 01/09/2022. O presente pregão eletrônico foi declarado 
FRACASSADO, não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - 
Pregoeira.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES WALFREDO 
DE ANDRADE FOGAÇA E DÉCIO MONZONI LANG – SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação, que é utilizado como 
razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão e declara 
habilitada a prosseguir no certamente licitatório as empresas: J. A. LOPES 
ENGENHARIA ME e CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP. Decorrido 
o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 15/SETEMBRO/2022 às 
08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais.
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° 500/2022, processo 14.262/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (peixe 
e frios) em atendimento ao consumo e preparo de alimentação do Corpo de 
Bombeiros. Gabinete do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 20/09/2022 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° 514/2022, processo 
14.242/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de lixeiras. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 21/09/2022 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.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 7343/2022
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMPRO)
CONTRATO Nº: 021/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: BORGES & SARANBELI S. J. DO RIO PRETO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de 
monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, dos sistemas de alarme da EMPRO, 
com os seguintes serviços e equipamentos.
Monitoramento de alarme;
Manutenção preventiva 01 (uma) ao mês;
Manutenções corretivas (quando equipamentos apresentarem problema ou 
acionado pela EMPRO);
Disponibilização de Software de Monitoramento compatível com DVR  para 
computador e mobile;
Treinamento para uso do Software de Monitoramento;
Fornecer e instalar Central de alarme JFL Active 20 16 zonas c/ teclado em 
comodato;
Fornecer e instalar 01 (um) Módulo GSM/GPRS JFL MGP-04 em comodato.
VALOR: R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de 23 de agosto de 2022.
DATA DO CONTRATO: 23 de agosto de 2022.
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São José do Rio Preto, sexta-feira, 02 de setembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
São José do Rio Preto/SP, 01 de setembro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.939 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, ERICKA JULIENE MORAES GERENCER FRANCISCO para 
substituir o(a) servidor(a) PAULO CESAR DOS ANJOS GASQUES – 
ocupante da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 31/08/2022 
a 09/09/2022.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.942 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DISPENSA, MARIO VENERANDO ALVES, da Função de Chefe de Centro 
POP - FG.101.1, no Centro POP da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020, 623/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 
26 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.943 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, MARIA SONIA DOS SANTOS MIELE, para exercer a Função de 
Chefe de Centro POP - FG.101.1, no Centro POP da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020, 623/2020 e alterações posteriores, fazendo 
jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a 
partir de 30 de agosto de 2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 19.280
DE 1º DE SETEMBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 
6º e 7° da Lei nº 14.046, de 02 de dezembro de 2021;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 3.431.422,61 (três milhões, quatrocentos e trinta 
e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais, sessenta e um centavos), para 
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 477 ---------------------------------------R$ 300.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.03.15.451.0009.1001.4490.51.03 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 481 ---------------------------------------R$ 1.300.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.03.15.451.0009.1008.4490.51.03 – Obras e instalações
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 67 -----------------------------------------R$ 2.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.14.01 – Diárias civil
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 70 -----------------------------------------R$ 12.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 672 ---------------------------------------R$ 1.687.422,61
Programa 12 – Gestão em Serviços Gerais
19.01.15.452.0012.2028.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 472 ---------------------------------------R$ 130.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.3390.30.03 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º 
decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos 
termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 478 ---------------------------------------R$ 300.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.03.15.451.0009.1003.4490.51.03 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 706 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.03.15.451.0009.2001.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 479 ---------------------------------------R$ 600.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.03.15.451.0009.1004.4490.51.03 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 480 ---------------------------------------R$ 600.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.03.15.451.0009.1006.4490.51.03 – Obras e instalações
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 69  ----------------------------------------R$ 6.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
VI – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 73  ----------------------------------------R$ 8.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 85  ----------------------------------------R$ 1.687.422,61
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 476 ---------------------------------------R$ 130.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.4490.52.03 – Equipamentos e material permanente
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 1º de setembro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.281
DE 1º DE SETEMBRO DE 2022.
Nomeia a Comissão Organizadora da 59ª EXPO Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais nos termos do artigo 
64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Organizadora da 59ª EXPO 
Rio Preto, os seguintes membros:
I - Coordenação Geral:
Antonio Pedro Pezzuto Júnior – Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.
II – Coordenação Institucional:
Kelvin Kaiser – Presidente da Associação Comercial e Empresarial de São 
José do Rio Preto – ACIRP.
III – Coordenação das Raças Zebuínas:
Rivaldo Machado Borges Júnior – Presidente da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu – ABCZ;
Marcelo Antônio Neto Breijão Ártico – 3º Vice-Presidente da Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ;
Luiz Antonio Josahkian – Superintendente Técnico da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu – ABCZ.
IV – Coordenação do 2º Festival Nacional da Moda de Viola de São José 
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do Rio Preto:
Mário Novelino Alonso Soler – Secretário Municipal de Comunicação;
Jorge Luis de Souza – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo;
Pedro Ganga – Secretário Municipal de Cultura.
V – Coordenação de Transferência de Tecnologia:
Ricardo Domingos Luiz Pereira – Diretor da CATI/CDRS São José do Rio 
Preto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 1º de setembro de 2022; 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 692
DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
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.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto – SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar:
TÍTULO I
DA REFORMA ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização administrativa, com 
estrutura e competência dos órgãos integrantes do SERVIÇO MUNICIPAL 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE, tendo em vista as seguintes 
condições e prioridades enumeradas segundo sua importância:
I – existência de recursos orçamentários compatíveis com os desembolsos 
necessários ao atendimento das despesas de reestruturação administrativa;
II – melhoria da qualidade, aumento da produtividade, eficiência e eficácia 
dos serviços públicos prestados à comunidade, com introdução, dentre outros 
recursos operativos, de métodos e sistemas que visem a racionalização das 
práticas e rotinas dos serviços, especialmente com a adoção do planejamento 
sistemático em caráter permanente e com a informatização dos principais 
campos e setores funcionais, aliadas a um programa contínuo de seleção, 
aperfeiçoamento, reciclagem e treinamento do pessoal.
Art. 2º No processo de reestruturação administrativa e nos trabalhos 
permanentes de racionalização ou modernização, as atividades do SeMAE 
obedecerão, em caráter permanente, aos seguintes fundamentos:
I – planejamento;
II – coordenação;
III – descentralização;
IV – delegação de competências;
V – controle;
VI – racionalização;
VII – desenvolvimento de programação constante e permanente visando:
a) modernização das rotinas administrativas e dos fluxos de serviços;
b) eliminação de desperdícios de tempo, material, energia e espaço;
c) introdução de inovações e métodos atualizados de funcionamento dos 
serviços;
d) aumento da produtividade, qualidade e a racionalização em geral dos 
serviços.
Art. 3º O planejamento, instituído como atividade constante, é um sistema 
integrado que visa à promoção do desenvolvimento socioeconômico 
do Município através da consecução de suas finalidades estatutárias e 
legais, compreendendo a seleção dos objetivos, diretrizes, programas e os 
procedimentos para atingi–los, sempre determinados em função da realidade 
local.
Art. 4º As atividades do SeMAE e, especialmente a execução dos planos e 
programas estabelecidos, serão objetos de permanente coordenação entre 
as unidades administrativas dos diversos níveis hierárquicos.
Art. 5º A descentralização será realizada no sentido de liberar os dirigentes 
superiores das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização dos 
atos administrativos e operacionais para concentrarem–se nas atividades de 
planejamento, supervisão e controle.
Art. 6º A delegação de competências será utilizada como instrumento de 
desconcentração administrativa, técnica e operacional, visando assegurar 
maior rapidez, eficiência e objetividade às decisões, situando–se na 
proximidade dos fatos, das pessoas e dos problemas a resolver.
Parágrafo único. Os atos de delegação indicarão com precisão a autoridade 
delegante, a autoridade delegada e as atribuições, objeto de delegação, 
sempre observada a Lei Orgânica do Município, a Constituição Estadual, a 
Constituição Federal e a legislação vigente.
Art. 7º O SeMAE, além dos controles formais concernentes à obediência 
a preceitos legais e regulamentares, deverá dispor de instrumentos de 
acompanhamento e avaliação de resultados da atuação de suas unidades 
administrativas, agentes e servidores.
Art. 8º O controle das atividades será exercido em todos os níveis hierárquicos, 
compreendendo particularmente:
I – o controle pelo gestor competente da execução dos programas e da 
observância das normas que disciplinem as atividades específicas da unidade 
administrativa controlada;
II – o controle da utilização, guarda e aplicação do dinheiro, bens e valores 
públicos pelos seus dirigentes.
Art. 9º Os serviços prestados pelo SeMAE deverão ser permanentemente 
atualizados, visando assegurar a prevalência dos objetivos sociais e 
econômicos da ação municipal sobre as conveniências de natureza 
burocrática, mediante:
I – repressão da hipertrofia das atividades–meio que deverão, sempre que 
possível, ser organizadas sob a forma de sistemas de trabalho ou fluxos de 
trabalho;
II – livre e direta comunicação horizontal entre as diversas unidades 
administrativas para troca de informações, esclarecimentos e comunicações;
III – supressão de controles meramente formais e daquele cujo custo 
administrativo, operacional ou social seja superior aos riscos.
Art. 10 Para a execução de seus programas e planos, o SeMAE recorrerá, 
sempre que admissível e aconselhável, técnica, financeira e economicamente, 
à execução indireta de obras, serviços e assessoramento técnico, mediante 
contratos ou convênios com pessoas ou entidades, públicas ou particulares, de 
forma a alcançar melhor rendimento, evitando novos encargos permanentes e 
ampliação desnecessária do quadro de servidores.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 11 Estrutura administrativa e organizacional é o instrumento de gestão 
resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades 
e dos recursos da autarquia, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada 
e dos processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos 
através dos fundamentos definidos nesta Lei.
§ 1º A estrutura administrativa e funcional básica do SeMAE, com exceção 
da Coordenadoria Jurídica, é composta pelas seguintes unidades funcionais, 
dada sua natureza e nível de atuação, em regime de subordinação hierárquica: 
I – Superintendência: unidade máxima de gestão do SeMAE, chefiada pelo 
Superintendente nomeado em comissão pelo Prefeito Municipal, e assessorado 
por um Conselho Consultivo da Comunidade, do qual o Superintendente é 
membro nato, nos termos da Lei nº 130/01 e suas alterações;
II – Diretorias: unidades organizacionais subordinadas diretamente ao 
Superintendente com atribuições de planejamento, articulação e coordenação, 
sendo responsáveis por definir as diretrizes de atuação do SeMAE, chefiadas 
por Diretores Gerais, de livre nomeação e exoneração do Superintendente; 
III – Departamentos: unidades organizacionais subordinados às Diretorias 
com atribuições de coordenação de ações que requerem capacidade técnica 
específica, competindo–lhes articulação e definição de programas e projetos, 
com responsabilidade por produtos e resultados, chefiadas por Diretores de 
Departamento, de livre nomeação e exoneração do Superintendente; 
IV – Coordenadorias: unidades organizacionais subordinadas aos 
Departamentos com atribuições de planejar, coordenar e promover a 
execução de sua unidade, bem como integrar e aliar várias Divisões a fim de 
realizar um conjunto de tarefas em comum, exercendo a coordenação dessas, 
chefiadas por servidores efetivos designados com a função gratificada de 
“Coordenadores”;
V – Divisões: unidades organizacionais subordinadas às Coordenadorias com 
atribuições de programar, implementar e direcionar ações e processos de 
trabalho de natureza técnica ou administrativa inerentes à sua área de atuação, 
para dar efetividade às entregas de competência da unidade organizacional 
a que está vinculada, chefiadas por servidores efetivos designados com a 
função gratificada de “Chefes de Divisão”;
VI – Setores: unidades organizacionais subordinadas às Divisões com 
atribuições de operacionalização de ações específicas que demandam 
conhecimento técnico, dentro do campo de atribuição próprio da unidade 
organizacional a que está vinculada, chefiadas por servidores efetivos 
designados com a função gratificada de “Supervisores de Equipe”.
§ 2º A Coordenadoria Jurídica, diante de sua natureza técnica específica, 
é composta pela Supervisão Extrajudicial, Supervisão Judicial e Divisão 

de Expediente Jurídico, sendo essas unidades chefiadas por servidores 
efetivos designados com as funções gratificadas de “Chefe da Coordenadoria 
Jurídica”; “Supervisores” e “Chefe da Divisão”. 
§ 3º Um órgão ou unidade não conterá, necessariamente, com todos os níveis 
hierárquicos inferiores ou intermediários.
Art. 12 A estrutura administrativa do SeMAE compõe–se das seguintes 
unidades, subordinadas hierarquicamente conforme Anexo I desta Lei: 
I – Superintendência;
II – Diretoria Geral Administrativa;
III – Diretoria Geral de Gestão;  
IV – Coordenadoria Jurídica; 
V – Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal;
VI – Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas;
VII – Departamento de Planejamento e Obras; 
VIII – Departamento de Relações com os Usuários; 
IX – Departamento de Sistema de Água; 
X – Departamento de Sistema de Esgoto.
Seção I
Da Superintendência
Art. 13 A estrutura da superintendência é composta pelo Assessor Chefe de 
Gabinete, Assessor de Ações Estratégicas, Assessor de Relações Institucionais 
e pelas subunidades operacionais e administrativas denominadas: Ouvidoria 
e Controladoria. 
Seção II
Da Diretoria Geral Administrativa
Art. 14 A Diretoria Administrativa é composta por:
I – Coordenadoria Jurídica;
II – Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal; 
III – Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas;
IV – Departamento de Relações com os Usuários.
Seção III
Da Coordenadoria Jurídica
Art. 15 A Coordenadoria Jurídica é composta por: 
I – Supervisão Extrajudicial; 
II – Supervisão Judicial; 
III – Divisão de Expediente Jurídico. 
Seção IV
Do Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal
Art. 16 O Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal é composto 
por:
I – Coordenadoria Administrativa e Contábil:
a) Divisão de Frotas:
a.1) Setor de Máquinas e Equipamentos;
a.2) Setor de Veículos Leves;
a.3) Setor de Veículos Pesados. 
b) Setor de Almoxarifado;  
c) Setor de Contabilidade; 
d) Setor de Patrimônio; e
e) Setor de Serviços e Facilities.
II – Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos: 
a) Setor de Compras;
b) Setor de Gestão de Contratos e 
c) Setor de Licitações.
III – Coordenadoria de Gestão e Tecnologia da Informação e Inovação:
a) Setor de Arquivo.
IV – Coordenadoria Orçamentária e Financeira:
a) Divisão de Controle Orçamentário; 
b) Divisão de Tesouraria: 
b.1) Setor de Arrecadação e Dívida Ativa. 
V – Coordenadoria de Recursos Humanos:
a) Setor de Apoio e Atendimento ao Servidor;
b) Setor de Avaliação de Pessoal; e
c) Setor de Folha de Pagamentos e Benefícios.  
Seção V
Do Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas
Art. 17 O Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas é 
composto por: 
I – Divisão de Audiovisual e Mídias Sociais; e 
II – Divisão de Cerimonial e Eventos. 
Seção VI
Do Departamento de Relações com os Usuários
Art. 18 O Departamento de Relações com os Usuários é composto por: 
I – Coordenadoria de Atendimento;
II – Coordenadoria de Faturamento;
a) Divisão de Cadastro:
a.1) Setor de Benefícios; e
a.2) Setor de Revisão. 
III – Coordenadoria de Micromedição: 
a) Divisão de Controle de Serviços:
a.1) Setor de Fechamento de Serviços.
b) Divisão de Controle de Vistorias:
b.1) Setor de Fechamento de Vistorias.
c) Divisão de Recursos. 
Seção VII
Da Diretoria Geral de Gestão
Art. 19 A Diretoria Geral de Gestão é composta por:
I – Departamento de Planejamento e Obras; 
II – Departamento de Sistema de Água; 
III – Departamento de Sistema de Esgoto.
Seção VIII
Do Departamento de Planejamento e Obras
Art. 20 O Departamento de Planejamento e Obras é composto por: 
I – Coordenadoria de Análises e Aprovações de Projetos Particulares: 
a) Divisão de Análises de Projetos.
II – Coordenadoria de Diretrizes, Cadastros Técnicos e Projetos:
a) Divisão de Cadastro Técnico; 
b) Divisão de Diretrizes; e
c) Divisão de Projetos. 
III – Coordenadoria de Obras Públicas e Particulares: 
a) Divisão de Fiscalização de Obras Particulares:
a.1) Setor de Obras Particulares.
b) Divisão de Monitoramento de Obras Públicas:
b.1) Setor de Obras Públicas. 
IV – Coordenadoria de Orçamentos de Projetos de Obras:
a) Divisão de Orçamentos. 
Seção IX
Do Departamento de Sistema de Água
Art. 21 O Departamento de Sistema de Água é composto por: 
I – Coordenadoria de Captação e Tratamento de Água;
a) Divisão de Captação:
a.1) Setor de Captação Subterrânea e 
a.2) Setor de Captação Superficial;
b) Divisão de Tratamento: 
b.1) Setor de Tratamento de Água Subterrânea; e 
b.2) Setor de Tratamento de Água Superficial.
II – Coordenadoria de Manutenção Eletromecânica e Automação de Água:
a) Divisão de Manutenção Elétrica e Automação de Água; 
a.1) Setor de Manutenção de Automação de Água; e
a.2) Setor de Manutenção Elétrica de Água.
b) Divisão de Manutenção Mecânica de Água:
b.1) Setor de Manutenção Mecânica de Água.
III – Coordenadoria de Manutenção de Redes, Civil e Ambiental de Água:
a) Divisão de Manutenção Civil e Ambiental de Água;
a.1) Setor de Manutenção Civil e Ambiental de Água.
b) Divisão de Manutenção de Redes de Água;
b.1) Setor de Manutenção de Redes Zona Leste;
b.2) Setor de Manutenção de Redes Zona Norte;
b.3) Setor de Manutenção de Redes Zona Oeste; e
b.4) Setor de Manutenção de Redes Zona Sul.
IV – Coordenadoria de Operação e Distribuição:
a) Divisão de Distribuição e Controle de Perdas:
a.1) Setor de Controle de Perdas; e 
a.2) Setor de Distribuição. 
b) Divisão de Poços e Reservatórios:
b.1) Setor de Poços; e 
b.2) Setor de Reservatórios. 
Seção X
Do Departamento de Sistema de Esgoto
Art. 22 O Departamento de Sistema de Esgoto é composto por: 
I – Coordenadoria de Manutenção Eletromecânica e Automação de Esgoto:
a) Divisão de Manutenção Elétrica e Automação de Esgoto;
a.1) Setor de Elétrica e Automação de Esgoto.
b) Divisão de Manutenção Mecânica de Esgoto;
b.1) Setor de Manutenção Mecânica de Esgoto. 
II – Coordenadoria de Manutenção de Redes Civil e Ambiental de Esgoto; 
a) Divisão de Manutenção de Redes Civil e Ambiental de Esgoto; 
a.1) Setor de Gestão de Redes de Esgoto;
a.2) Setor de Manutenção Ambiental de Esgoto; e
a.3) Setor de Manutenção Civil de Esgoto.
III – Coordenadoria de Tratamento de Esgoto e Resíduos; 
a) Divisão de Controle de Qualidade de Esgoto e Resíduos; 
b) Divisão de Operação e Controle Operacional;
b.1) Setor de Elevatórias;
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c) Divisão de Tratamento de Esgoto e Resíduos. 
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES DO SEMAE
Seção I
Da Superintendência
Art. 23 À Superintendência compete: 
I – Representar legalmente a Autarquia em juízo ou fora dele, ou promover–
lhe a representação, com poderes para constituir mandatários;
II – Orientar e supervisionar as atividades desempenhadas pelas unidades 
administrativas da Autarquia exercendo sobre estas o máximo poder 
hierárquico; 
III – Orientar e supervisionar as atividades de planejamento, organização, 
direção e controle da Autarquia;  
IV – Autorizar a realização de despesas da Autarquia, gerindo e controlando 
o orçamento das unidades; 
V – Ordenar o pagamento das despesas após liquidação, delegando, a seu 
critério, sua efetivação à Diretoria Geral Administrativa ou Diretoria Geral de 
Gestão; 
VI – Decidir em última instância os recursos administrativos, conferindo–lhes 
efeito suspensivo, de ofício ou a requerimento do interessado, quando haja 
justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação;
VII – Autorizar as ações de contratação, promoção, e demais ações relativas 
à gestão de pessoa;
VIII – Supervisionar as ações dos Assessores e Diretores;
IX – Prestar contas ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao Tribunal 
de Contas do Estado e à comunidade, sobre as atividades e resultados 
operacionais da Autarquia;
X – Presidir o Conselho Consultivo da Comunidade;
XI – Propor alterações nas tarifas cobradas pelo SeMAE, ouvido o Conselho 
Consultivo da Comunidade, em proposta a ser encaminhada, analisada e 
aprovada pelo senhor Prefeito Municipal;
XII – Definir as normas internas adequadas, utilizando–se de portarias para 
regulamentar os atos de interesse da Autarquia; e
XIII – Estabelecer entendimento contínuo com as prefeituras municipais 
vizinhas, no sentido do incremento de políticas de caráter regional voltadas 
ao saneamento.
Art. 24 À Controladoria compete: 
I – Coordenar a execução das atividades relativas ao Controle Interno;
II – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a 
execução dos programas orçamentários e financeiros do SeMAE; 
III – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do SeMAE; 
IV – Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a 
regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade;
V – Exercer o controle das operações de crédito, bem como dos direitos e 
haveres do SeMAE; 
VI – Fiscalizar o atendimento aos prazos para envio de informações solicitadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especial com relação às 
transmissões para o Sistema AUDESP; 
VII – Orientar os gestores no desempenho efetivo de suas funções e 
responsabilidades;
VIII – Examinar as prestações de contas dos ordenadores de despesas e dos 
responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados ao SeMAE; 
IX – Atender às solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
colaborando com sua função de fiscalização; 
X – Indicar à Superintendência rotinas que demandem disciplinamento e 
recomendar providências a serem adotadas;
XI – Elaborar relatórios periódicos do Controle Interno dirigidos à 
Superintendência; 
XII – Avaliar periodicamente as rotinas de trabalho, visando melhorar a 
eficiência, efetividade eficácia dos trabalhos; 
XIII – Assinar prazo para que as unidades administrativas adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da Lei, se verificada 
ilegalidade; 
XIV – Analisar as informações setoriais encaminhadas, com ênfase no que 
dispõem a Lei de Responsabilidade Fiscal e as orientações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo; e 
XV – Desenvolver rotinas inerentes às atividades de controle interno. 
§ 1º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
integrantes do Controle Interno no exercício das atribuições inerentes às 
atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 
§ 2º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação do Controle Interno, no desempenho 
de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 
administrativa, civil e criminal.
§ 3º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver 
assuntos de caráter sigiloso, caberá aos integrantes do Controle Interno 
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que 
tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando–os, 
exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados 
à Superintendência, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e 
criminal. 
Art. 25 À Ouvidoria compete: 
I – Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações 
ou representação de pessoas físicas ou jurídicas sobre o funcionamento 
ineficiente dos serviços do SeMAE, violação ou qualquer forma de 
discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, 
ilegalidade ou abuso do poder e atos praticados no âmbito da Autarquia;
II – Propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades ou os abusos 
constatados;
III – Propor à Superintendência as medidas necessárias à regularização dos 
trabalhos administrativos e legislativos, bem como o aperfeiçoamento da 
organização do SeMAE;
IV – Propor à Superintendência, quando cabível, a abertura de sindicância ou 
inquérito administrativo destinado a apurar irregularidades administrativas de 
que tenha conhecimento;
V – Solicitar à Superintendência que encaminhe aos órgãos competentes as 
denúncias recebidas que necessitem de esclarecimentos ou sobre as quais 
devam se manifestar;
VI – Responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências adotadas 
pelo SeMAE sobre procedimentos administrativos do seu interesse;
VII – Promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o 
SeMAE, sem prejuízo de outros órgãos competentes; e
VIII – Elaborar relatório estatístico anual.
Parágrafo único. A Ouvidoria não tem caráter administrativo, executivo, 
judicativo ou deliberativo, exercendo papel mediador nas relações envolvendo 
as unidades administrativas e os integrantes das comunidades interna e 
externa. 
Seção II
Da Diretoria Geral Administrativa
Art. 26 À Diretoria Geral Administrativa compete: 
I – Dirigir e executar a política administrativa, contábil, orçamentária, de 
compras, de controles de materiais e patrimônio, de gestão e tecnologia da 
informática, serviços e de recursos humanos, bem como planejar e direcionar 
diretrizes para a execução de todas as atividades relativas aos Departamentos, 
Coordenadorias, Divisões e Setores subordinados;
II – Assessorar a Superintendência nos assuntos relacionados à sua área de 
atuação;
III – Planejar, coordenar e executar a política financeira, estabelecendo 
programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, 
contábil, fiscal e tarifária;
IV – Planejar, supervisionar, integrar e controlar a execução das atividades 
administrativas da Autarquia, com o apoio das demais unidades da estrutura 
administrativa e conforme diretrizes estabelecidas pela Superintendência; 
V – Apresentar anualmente à Superintendência o planejamento para proposta 
orçamentária da Autarquia para o exercício seguinte;
VI – Aprovar a instituição e a revisão de normas relativas à gestão 
administrativa da casa, tais como regulamento de licitações; regulamento 
de gestão e fiscalização de contratos; regulamento de registro de frequência 
dos servidores e regras de recursos humanos; regulamento de gestão e 
manutenção de bens móveis, dentre outros;
VII – Dirigir a elaboração e aprovar o relatório anual de atividades da Autarquia, 
para auxílio da Superintendência junto aos órgãos de controle; e
VIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Seção III
Da Coordenadoria Jurídica
Art. 27 À Coordenadoria Jurídica compete: 
I – Representar judicial e extrajudicialmente a Autarquia;
II – Prestar assessoramento jurídico à Superintendência e às demais unidades 
da Autarquia, por determinação do Superintendente, emitindo parecer sobre 
questões eminentemente jurídicas, sempre que necessário;
III – Coordenar a cobrança judicial da Dívida Ativa, bem como de outros 
créditos inclusive decorrentes do exercício da capacidade ativa atribuída ao 
SeMAE, adotando procedimentos junto a serviços extrajudiciais de execução 
fiscal em razão de tais créditos; 
IV – Elaborar e minutar projetos de lei, regulamentos, decretos e outros atos 
normativos, encaminhando ao Procurador Geral do Município os atos que 
necessitem de trâmite legislativo ou dependam da anuência do Prefeito;
V – Apreciar e aprovar previamente os editais de licitação, bem como as 
minutas dos contratos respectivos, os instrumentos relativos às concessões, 
acordos, ajustes ou convênios nos quais a Autarquia seja parte, cuidando dos 
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aspectos jurídico–formais da redação dos mesmos;
VI – Emitir pareceres sobre as possibilidades de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, para os casos previstos na legislação;
VII – Emitir pareceres sobre alterações de contratos, com base nas 
justificativas apresentadas pelas áreas requisitantes;
VIII – Processar sindicâncias e demais procedimentos disciplinares, quando 
for o caso;
IX – Propor ao Superintendente as medidas que se afigurem convenientes à 
defesa dos interesses da Autarquia ou à melhoria do serviço público municipal, 
especialmente nas áreas conexas a sua esfera de atribuições;
X – Zelar pelo estrito cumprimento da legislação concernente à Autarquia, 
oficiando ao Superintendente ou a outra autoridade municipal competente, 
nos casos em que couber;
XI – Representar o SeMAE junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, 
bem como perante os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, na 
defesa dos interesses da Autarquia;
XII – Representar o SeMAE perante instituições de controle externo, Cartórios 
de Notas e, ou, Registros Públicos, Repartições Policiais, e demais órgãos 
públicos onde se faça presente interesse ou fato relacionado ao campo de 
atuação da Autarquia, e
XIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 28 À Supervisão Extrajudicial compete: 
I – Promover a cobrança judicial da Dívida Ativa, bem como de outros créditos 
inclusive decorrentes do exercício da capacidade ativa atribuída ao SeMAE;
II – Atuar e gerenciar as execuções fiscais de interesse do SeMAE; 
III – Exercer a representação judicial do SeMAE e a assessoria jurídica nas 
matérias de natureza tributária e financeiro–fiscal; 
IV – Promover medidas extrajudiciais de interesse da Autarquia junto a 
serviços notariais e cartoriais extrajudiciais; e 
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 29 À Supervisão Judicial compete: 
I – Realizar a defesa dos interesses da Autarquia judicialmente nas causas 
em que esta for interessada na condição de autora, ré, assistente, oponente 
ou interveniente, e opinar, internamente, sobre toda e qualquer matéria de 
natureza judicial ou de extensão de julgados, exceto em matérias relativas à 
execução fiscal; 
II – Propor ações de desapropriação e servidão de passagem, atendendo 
determinação do Superintendente; e 
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 30 À Divisão de Expediente Jurídico compete: 
I – Coordenar e supervisionar as atividades do expediente da Coordenadoria 
Jurídica; 
II – Realizar a triagem, encaminhamento, orientação e coordenação no 
recebimento de documentos diversos da Coordenadoria Jurídica; 
III – Coordenar a tramitação e a guarda de documentos diversos da 
Coordenadoria Jurídica; 
IV – Coordenar a tramitação de processos administrativos e judiciais em 
geral que tenham relação com o que for responsabilidade da Coordenadoria 
Jurídica ou tiver sido submetido a sua apreciação; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Seção IV
Do Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal
Art. 31 Ao Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal compete: 
I – Coordenar, controlar e executar as políticas, estabelecer as diretrizes e 
os procedimentos relativos à administração de pessoal, material, transportes, 
sistema de telefonia, zeladoria, prestação de serviços administrativos, 
administração dos bens móveis e imóveis que pertencem ao patrimônio 
autárquico, além de assessorar a Superintendência em assuntos de 
administração pública;
II – Planejar, coordenar, executar e controlar o Orçamento do SeMAE, com 
a colaboração da Coordenadoria Jurídica e demais unidades administrativas 
da Autarquia;
III – Coordenar a arrecadação, controle das tarifas e demais receitas, 
inscrever os créditos em dívida ativa, controlar sua cobrança administrativa 
e sua arrecadação;
IV – Planejar, coordenar, e controlar a execução das funções de tesouraria, 
através da movimentação das contas bancárias, da guarda do dinheiro 
público e de outros valores;
V – Controlar o processamento, o acompanhamento da despesa em todas 
as suas fases, supervisionar e controlar os investimentos e a capacidade de 
endividamento, bem como a contabilização orçamentária, fiscal e patrimonial;
VI – Efetuar a prestação geral de contas ao Superintendente e aos órgãos 
fiscalizadores;
VII – Apresentar propostas e diretrizes para a modernização de 
procedimentos administrativos, objetivando maior dinamização dos trabalhos 
do Departamento e todas as suas unidades subordinadas; e
VIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 32 À Coordenadoria Administrativa e Contábil compete:
I – Definir e gerenciar o processo de planejamento global das atividades 
da Autarquia, propondo ações que visem assegurar os objetivos e metas 
estabelecidas;
II – Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar 
as informações estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e 
demais legislações vigentes;
III – Executar o registro e controles contábeis da administração financeira e 
patrimonial e o registro da execução orçamentária;
IV – Registrar e controlar os balanços da Autarquia; 
V – Emitir documentos e demonstrações contábeis e notas explicativas; 
VI – Acompanhar e conferir as prestações de contas e lançamento de baixa; 
VII – Realizar a conciliação, o ajuste e a elaboração de relatório da receita 
própria, das contas de obrigações e do patrimônio;
VIII – Analisar e conferir os documentos contábeis em geral da Autarquia ou 
juntados em procedimentos autárquicos em geral; 
IX – Emitir relatórios para atendimento gerencial e resumo contábil mensal, 
balanço anual e tomada de contas do exercício; e
X – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 33 À Divisão de Frotas compete: 
I – Coordenar e supervisionar as atividades de gestão da frota própria, locada 
ou cedida de veículos, equipamentos e máquinas; 
II – Planejar a aquisição de peças, combustíveis, lubrificantes, materiais, 
ferramentas e acessórios necessários ao funcionamento e bom desempenho 
da frota;
III – Elaborar estudos técnicos que amparem a atualização permanente dos 
custos operacionais dos veículos da frota; 
IV – Propor normas e estabelecer procedimentos e a padronização de critérios 
técnicos e administrativos para a operacionalização e uso da frota; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 34 Ao Setor de Máquinas e Equipamentos compete:
I – Administrar a frota de máquinas e equipamentos utilizados para fins de 
transporte, compreendendo operação, controle, manutenção e conservação;
II – Manter em dia e atualizado o controle a quem foi confiada a condução 
das máquinas, conferindo a documentação dos condutores, em especial o 
atendimento aos requisitos mínimos de habilitação para sua operação;
III – Manter em dia a documentação das máquinas e equipamentos, incluindo 
seguros, garantias, recolhimento de tributos incidentes e insumos;
IV – Providenciar o encaminhamento do procedimento para apuração de 
responsabilização em caso de falta cometida pelo condutor; e 
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 35 Ao Setor de Veículos Leves compete: 
I – Administrar a frota de veículos leves, compreendendo operação, controle, 
manutenção e conservação; 
II – Manter em dia e atualizado o controle a quem foi confiada a condução dos 
veículos, conferindo a documentação dos condutores;
III – Manter em dia a documentação e o licenciamento dos veículos, incluindo 
seguros, garantias, recolhimento de tributos incidentes e insumos;
IV – Providenciar o encaminhamento do procedimento para apuração de 
responsabilização em caso de infração de trânsito cometida por condutor; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 36 Ao Setor de Veículos Pesados compete: 
I – Administrar a frota de veículos pesados, compreendendo operação, 
controle, manutenção e conservação;
II – Manter em dia e atualizado o controle a quem foi confiada a condução 
dos veículos, conferindo a documentação dos condutores, em especial 
o atendimento aos requisitos mínimos de habilitação para esta espécie de 
veículos;
III – Manter em dia a documentação e o licenciamento dos veículos, incluindo 
seguros, garantias, recolhimento de tributos incidentes e insumos;
IV – Providenciar o encaminhamento do procedimento para apuração de 
responsabilização em caso de infração de trânsito cometida por condutor; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 37 Ao Setor de Almoxarifado compete:
I – Estudar e propor normas de utilização de material na Autarquia, evitando 
desperdício ou uso inadequado;
II – Estimar a necessidade de materiais de consumo regular, estabelecer 
estoque máximo e mínimo; 
III – Analisar as necessidades de reposição do estoque, receber, atestar, 
registrar, controlar e distribuir os materiais destinados à manutenção das 
atividades da autarquia, bem como zelar pela guarda e conservação dos 
mesmos; 
IV – Conferir os materiais adquiridos e recebidos, verificando a sua 
conformidade com os respectivos empenhos de despesas e especificações 

constantes da licitação ou do contrato; 
V – Adequar a logística das entregas dos materiais solicitados; 
VI – Realizar periodicamente inventário físico dos materiais armazenados no 
almoxarifado, mantendo arquivo de utilização de todos os insumos;
VII – Emitir relatórios periódicos de forma a viabilizar a previsão de necessidades 
dos insumos, prevendo as necessidades de materiais padronizados para 
manutenção dos estoques mínimos e máximos, destinados ao suprimento 
das unidades da Autarquia;
VIII – Manter devidamente atualizado o sistema de controle individual de 
materiais, observando as entradas e saídas, valores globais, valores médios, 
quantidades máximas e mínimas de estoque e outras necessárias à gestão 
de sistema de controle de material de consumo;
IX – Efetuar o levantamento do Balancete Mensal do Almoxarifado; e
X – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 38 Ao Setor de Contabilidade compete:
I – Promover as inscrições contábeis exigíveis da Autarquia, emitindo as 
peças necessárias e os relatórios gerenciais, bem como o acompanhamento 
de recolhimento de impostos; 
II – Conferir o envio de documentos contábeis e fiscais referente à retenção 
de impostos na fonte sobre os pagamentos de serviços e materiais; 
III – Acompanhar a execução da conformidade contábil da autarquia, 
juntamente com a Coordenadoria Orçamentária e Financeira;
IV – Receber processos da Divisão de Tesouraria para conferência de sua 
regularidade, para fins de registro contábil; 
V – Emitir orientações contábeis às repartições da Autarquia, sempre que 
solicitado; e
VI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 39 Ao Setor de Patrimônio compete:
I – Gerir o ativo permanente da autarquia, gerenciando e controlando a 
inclusão, a movimentação e a exclusão de cada um deles no inventário geral 
de bens patrimoniados; 
II – Planejar ações visando a manutenção segura do arquivo atualizado de 
todo o patrimônio da Autarquia;
III – Promover a avaliação e classificação dos bens patrimoniais; emissão 
de pareceres acerca de alienação, baixa e reavaliação e técnicos, quando 
necessário; 
IV – Efetuar o tombamento e controle de localização dos bens patrimoniais, 
tais como móveis, máquinas e equipamentos, quadros, utensílios e outros; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 40 Ao Setor de Serviços e Facilities compete: 
I – Receber, avaliar, solicitar e controlar os pedidos de execução de 
serviços gerais, recepção, portaria, segurança, telefonia, copa, bem como a 
manutenção de bens imóveis; 
II – Gerenciar os processos e serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos prédios da Autarquia; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 41 À Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos compete: 
I – Coordenar e executar a tramitação e o acompanhamento de todos os 
processos licitatórios da Autarquia;
II – Coordenar a elaboração de estudos técnicos, relatórios e notas informativas 
relacionadas à temática de contratações públicas, visando subsidiar a tomada 
de decisões;
III – Propor modelos padronizados de Estudos Técnicos Preliminares, Termos 
de Referência, Minutas de Edital e Anexos, Despachos e Determinações;
IV – Assessorar e controlar o cumprimento do calendário de licitações 
previstas anualmente para contratações;
V – Dar a devida publicidade dos atos inerentes aos processos licitatórios, 
elaborando relatórios periódicos de licitações realizadas pela Autarquia; e
VI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 42 Ao Setor de Compras compete: 
I – Planejar ações visando normatizar, controlar, orientar e formular políticas de 
aquisição de bens e serviços, gestão de contratos, orçamentos e lançamentos 
em sistema dos órgãos de controle, dentre outras;
II – Elaborar pesquisa de mercado para obter valor de referência, fazer o 
julgamento das propostas apresentadas pelos fornecedores observando a 
qualidade e marca dos produtos cotados; 
III – Controlar a gestão do portal de compras eletrônico; gerenciamento de 
eventuais adesões às atas de registro de preços; 
IV – Providenciar e manter a atualização da documentação necessária para 
regularização dos procedimentos realizados no Setor;
V – Coordenar e executar os procedimentos destinados à organização do 
cadastro de fornecedores de bens e serviços; e
VI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 43 Ao Setor de Gestão de Contratos compete: 
I – Garantir a higidez do regime de contratações públicas, observando todos 
os procedimentos exigíveis para a espécie;
II – Elaborar e firmar os contratos, conforme orientações da Coordenadoria 
Jurídica da Autarquia; 
III – Supervisionar a formalização e a alteração dos contratos e seus 
aditamentos firmados pela Autarquia, elaborando respectivos instrumentos 
de contrato e cuidando da gestão de sua execução, promovendo estrita 
observância às disposições legais que cuidam do assunto;
IV –Elaborar e publicar os extratos de contratos e prorrogações contratuais na 
imprensa oficial, observando as exigências legais;
V – Manter organizado e atualizado em pasta própria todo o expediente 
administrativo pertinente a Contratos, Extratos de Contratos e Prorrogações 
Contratuais, mantendo os arquivos atualizados destes instrumentos; e
VI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 44 Ao Setor de Licitações compete: 
I – Planejar ações visando normatizar, controlar, orientar e formular políticas 
de melhoria dos processos licitatórios e outros procedimentos públicos de 
contratações ou parcerias;
II – Instaurar os procedimentos licitatórios que forem demandados por todas 
as unidades da Autarquia;
III – Elaborar os editais, minuta de contrato e documentos necessários à 
consecução das licitações;
IV – Realizar todas as etapas internas e externas das licitações, fazendo a 
análise de documentos licitatórios de qualificação e propostas;
V – Prestar atendimento aos licitantes no que tange aos processos licitatórios; 
VI – Assessorar na execução dos atos licitatórios, zelando por sua regularidade 
e cumprimento de todos os requisitos legais exigidos nos procedimentos; 
VII – Auxiliar na elaboração e na fundamentação de respostas aos recursos 
oriundos dos certames licitatórios e às solicitações de órgãos de controle 
externo; e
VIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 45 À Coordenadoria de Gestão e Tecnologia da Informação e Inovação 
compete:
I – Padronizar dados, documentos, processos organizacionais e o 
gerenciamento dos sistemas de informática e rede de computadores utilizados 
pela Autarquia, bem como a administração de sistemas corporativos utilizados 
pela autarquia e suas integrações institucionais;
II – Coordenar a implementação, avaliação e execução de ações referentes à 
tecnologia da informação, apoiando todas as unidades administrativas;
III – Organizar o atendimento aos usuários de computadores, instalação de 
sistemas operacionais, substituição de equipamentos, configuração de contas 
de correio eletrônico, instalação de impressoras, programas, configuração 
básica de redes, dentre outras atividades afins;
IV – Determinar a abertura e acompanhamento de chamados junto às 
operadoras de dados e de voz;
V – Coordenar o suporte a todas as unidades da Autarquia, acompanhando 
e realizando as atividades de manutenção, parametrização, formatação e as 
demais configurações necessárias dos computadores, periféricos, gadgets, 
servidores e roteadores, no âmbito do hardware e do software;
VI – Auxiliar as empresas contratadas com informações e especificações 
técnicas para execução de serviços e acompanhá–las durante a realização 
destes;
VII – Coordenar e prestar manutenção da estrutura de redes física e de dados, 
atentando para a segurança das informações; 
VIII – Trabalhar na prevenção e na solução de problemas técnicos, pertinentes 
aos demais componentes da infraestrutura tecnológica da Autarquia; e 
IX – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 46 Ao Setor de Arquivo compete: 
I – Coordenar a implementação, avaliação e execução de ações de melhorias 
do processo de arquivamento de documentos públicos além do acesso à 
informação ao cidadão;
II – Realizar a custódia do acervo documental, zelando pelo gerenciamento, 
acondicionamento, identificação e ordenação dos documentos deixados em 
seus cuidados; 
III – Digitalizar e disponibilizar o acervo documental, observando sempre 
a elaboração, atualização e controle dos prazos de guarda definidos nas 
tabelas de temporalidade aprovadas;
IV – Organizar e implementar os meios e instrumentos de consulta e pesquisa, 
conforme normas vigentes e boas práticas de descrição arquivística; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 47 À Coordenadoria Orçamentária e Financeira compete: 
I – Realizar a gestão da execução dos recursos financeiros e orçamentários 
da Autarquia;  
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II – Realizar, em conjunto com as unidades da autarquia, da elaboração 
da proposta orçamentária e acompanhamento da programação financeira 
e o controle da execução de despesas e das dotações orçamentárias, 
assessorando o ordenador de despesas e aplicando os recursos em 
consonância com as disposições regulamentares; 
III – Preparar atos de ordenação de despesa e promover os pagamentos 
devidos, com os regulares registros;
IV – Gerenciar, acompanhar e controlar as atividades orçamentárias, 
financeira e de contabilidade da Autarquia, bem como coordenar e controlar a 
execução da previsão orçamentária e Contábil;
V – Cumprir as orientações normativas emanada principalmente pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
VI – Gerenciar, controlar e liberar verbas para adiantamentos de despesas e 
prestações de contas; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 48 À Divisão de Controle Orçamentário compete: 
I – Elaborar a proposta anual de execução orçamentária; 
II – Acompanhar e revisar o orçamento do SeMAE, no respectivo período de 
sua vigência; 
III – Acompanhar a liberação dos limites orçamentários; atender às demandas 
dos órgãos de controle pertinentes à área orçamentária; 
IV – Acompanhar a legislação concernente ao ciclo orçamentário;
V – Orientar e subsidiar as unidades administrativas em relação às normas e 
procedimentos técnico–orçamentários; 
VI – Acompanhar a execução de despesas da autarquia, por meio da 
operacionalização de sistemas internos e externos; 
VII – Acompanhar a execução orçamentária dos contratos de serviços e 
obras; e
VIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 49 À Divisão de Tesouraria compete: 
I – Promover a liquidação da despesa, mediante o confronto das obrigações 
contraídas pelas contratadas, e o efetivamente realizado constante dos 
documentos fiscais exibidos, elaborando a competente ordem de pagamento; 
II – Promover o exame e a conferência dos processos de pagamento, tomando 
as providências cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades; 
III – Efetuar retenções devidas; efetuar cronograma de pagamentos e efetuar 
o pagamento das ordens emitidas, conforme o cronograma; 
IV – Efetuar a verificação prévia e preparo de documentos de arrecadação 
fornecidos pelas instituições financeiras; 
V – Emitir relatórios de suas atividades; e
VI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 50 Ao Setor de Arrecadação e Dívida Ativa compete: 
I – Acompanhar o monitoramento e fiscalização do cumprimento das 
obrigações tarifárias e extra tarifárias por parte dos usuários; 
II – Controlar e gerir informações dos lançamentos de obrigações tarifárias e 
extra tarifárias;
III – Planejar e supervisionar as atividades de arrecadação e cobrança; 
IV – Gerenciar o sistema de arrecadação e cobrança; 
V – Promover a inscrição da dívida ativa referente a quaisquer receitas não 
liquidadas no período regulamentar; 
VI – Promover a expedição de certidões de dívida ativa;
VII – Assinar as certidões de dívida ativa; 
VIII – Manter o controle do montante das receitas não liquidadas em estoque; 
IX – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 51 À Coordenadoria de Recursos Humanos compete: 
I – Implementar, acompanhar, avaliar e controlar as políticas voltadas a gestão 
de pessoal do quadro pessoal ativo e inativo da Autarquia; 
II – Executar políticas de recursos humano, a organização dos processos de 
seleção, admissão e avaliação dos servidores e empregados; 
III – Propor e supervisionar a operacionalização dos instrumentos legais para 
a remuneração de pessoal;
IV – Supervisionar o controle de frequência, pontualidade, serviços externos e 
os gastos do pessoal diretamente subordinado;
V – Encaminhar propostas de promoção de servidores para deliberação dos 
órgãos competentes;
VI – Propor programas e metas para treinamento dos servidores da Autarquia;
VII – Elaborar estudos conforme diretrizes superiores para implementação de 
Plano de Carreira, Cargos e Salários;
VIII – Assessorar nas revisões para as descrições de atribuições dos cargos 
e empregos públicos e no redimensionamento de pessoal, no sentido de 
modernização constante da Autarquia e consequente melhoria dos serviços 
públicos prestados ao cidadão; e
IX – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 52 Ao Setor de Apoio e Atendimento ao Servidor compete: 
I – Gerenciar o dimensionamento dos quadros funcionais, controlando os 
providos e os vagos, inclusive os afastamentos temporários e seus prazos; 
II – Organizar e controlar as concessões de licenças, férias, aposentadoria e 
evolução funcional; 
III – Fazer o controle da contagem de prazos para obtenção de vantagens 
pessoais; 
IV – Organizar e promover as ações necessárias para os processamentos de 
atos relativos à vida funcional dos servidores e quadros da Autarquia;
V – Planejar ações visando normatizar, controlar, orientar e formular políticas 
de apoio ao servidor, envolvendo programas de capacitação e de educação 
continuada; perícia médica; melhoria das condições de saúde ocupacional 
dos servidores públicos municipais; prevenção contra acidentes de trabalho; 
adoção de estratégias de comprometimento dos servidores em substituição 
às estratégias de controle; programas de atração e permanência dos 
servidores públicos e programas de valorização do servidor público, calcados 
no desempenho, dentre outras; e
VI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 53 Ao Setor de Avaliação de Pessoal compete: 
I – Acompanhar a execução de processos e ferramentas de avaliação de 
desempenho dos servidores, estagiários e menores aprendizes; 
II – Orientar, processar e manter em ordem os processos de avaliação de 
estágio probatório realizados pela comissão competente; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 54 Ao Setor de Folha de Pagamentos e Benefícios compete: 
I – Planejar ações visando normatizar, controlar, orientar e formular políticas 
de melhorias no processo de administração e processamento da folha de 
pagamento;
II – Autorizar todos os lançamentos de despesas de pessoal aprovados 
previamente em folha de pagamento dos servidores, tudo na forma da 
legislação pertinente;
III – Coordenar as atividades de cálculos, lançamentos e conferências na 
elaboração da folha de pagamento, e de benefícios a servidores ativos da 
Autarquia; 
IV – Calcular e implementar proventos e descontos dos servidores ativos; 
V – Prestar informações, no que se refere aos proventos de servidor ativo, 
quando solicitado; 
VI – Gerar relatórios da folha de pagamento a serem encaminhadas a órgãos 
de controle e de transparência; 
VII – Calcular, emitir e encaminhar documentos e guias de recolhimentos das 
obrigações sociais, tributárias e fiscais; 
VIII – Promover os descontos determinados por força de decisão judicial ou 
em razão de descontos autorizados.
IX – Acompanhar o fornecimento de informações para alimentação do portal 
da transparência com toda a publicidade necessária ao atendimento da 
legislação vigente em relação à sua área de atuação;
X – Emitir relatórios de impacto orçamentário da folha de pagamento, 
encargos e demais benefícios; e
XI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Seção V
Do Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas
Art. 55 Ao Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas 
compete: 
I – Executar, coordenar e organizar a publicidade institucional e a publicidade 
oficial da Autarquia;
II – Promover a distribuição da publicidade oficial aos órgãos de imprensa 
oficial;
III – Gerenciar e coordenar as informações distribuídas à imprensa e 
divulgadas por meio eletrônico no sítio oficial do SeMAE ou outro veículo 
eletrônico disponível;
IV – Assessorar a comunicação entre as unidades da Autarquia e a imprensa; 
V – Coordenar e organizar pesquisas internas e externas para avaliação 
qualitativa e quantitativa da satisfação dos usuários;
VI – Assessorar a organização e operação de centros de atendimento aos 
usuários;
VII – Organizar, gerir e manter arquivo de matérias jornalísticas ou informes 
divulgados na imprensa relativos ou de interesse da Autarquia, dando 
divulgação interna;
VIII – Planejar, coordenar e executar as ações de cerimonial oficial;
IX – Promover a integração da comunicação autárquica com a comunicação 
da Administração Municipal;
X – Planejar, gerenciar e operar campanhas de esclarecimento aos usuários e 
ao público em geral em matérias relativas à educação ambiental, preservação 

do meio ambiente, redução de perdas e economia de água; e
XI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 56 À Divisão de Audiovisual e Mídias Sociais compete: 
I – Captar e divulgar as ações efetuadas na Autarquia ou fora delas, mas 
sempre de interesse público;
II – Coordenar o arquivo fotográfico e de vídeo da autarquia; 
III – Garantir a produção de material audiovisual e fotográfico sobre as 
atividades e serviços prestados pela Autarquia; 
IV – Desenvolver o conteúdo técnico específico de imagens e audiovisuais 
para elaboração de material de divulgação da autarquia; 
V – Produzir e promover a divulgação de conteúdos nas mídias sociais sobre 
as ações da autarquia, alimentando seus perfis nas redes sociais digitais e em 
seu sítio eletrônico, atualizando–os constantemente;
VI – Coordenar a manutenção do arquivo das notícias veiculadas na imprensa, 
auxiliando a Superintendência nas notas oficiais redigidas para a Imprensa;
VII – Determinar a redação de textos com finalidade jornalística, tais como 
notas de imprensa e comunicados inerentes às atividades da Autarquia, no 
regular exercício de suas funções;
VIII – Responsabilizar–se pelo conteúdo institucional e pela circulação do 
material de caráter informativo produzido pelos seus subordinados;
IX – Permitir e facilitar o fluxo de informação de interesse público ou restringir 
a circulação de informações e dados protegidos, de acordo com a legislação 
vigente;
X – Elaborar com apoio dos setores competentes as respostas a questionários 
enviados por jornalistas sobre assuntos institucionais e relacionados à 
Autarquia;
XI – Coordenar a produção de material audiovisual para a divulgação 
institucional da Autarquia ou matérias de seu interesse;
XII – Planejar, coordenar e auxiliar no procedimento de produção de conteúdo 
audiovisual de interesse da Autarquia interna ou externamente, bem como o 
gerenciamento de redes sociais;
XIII – Zelar pela observância de todos os direitos autorais e de propriedade 
intelectual envolvidos na produção de conteúdo audiovisual; e
XIV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 57 À Divisão de Cerimonial e Eventos compete:
I – Planejar, organizar e acompanhar a programação de cerimonial, 
solenidades e recepções oficiais no âmbito interno e externo da Autarquia, 
para a realização dos eventos, promovendo todas as necessárias ações ao 
bom funcionamento;
II – Manter o controle de todos os eventos oficiais da Autarquia;
III – Coordenar a representação da Autarquia em eventos externos;
IV – Promover e organizar a recepção de autoridades e gerenciar o protocolo 
dos eventos realizados pela Autarquia; 
V – Coordenar a montagem e desmontagem das estruturas dos eventos 
oficiais; 
VI – Manter atualizados os registros e informações sobre autoridades locais 
e externas;
VII – Acompanhar o desenrolar das solenidades dando apoio técnico; e
VIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Seção VI
Do Departamento de Relações com os Usuários
Art. 58 Ao Departamento de Relações com os Usuários compete: 
I – Fixar diretrizes para a gestão das atividades de atendimento ao público, 
implementando ações estratégicas voltadas ao aprimoramento da qualidade 
do relacionamento com os usuários da Autarquia, sejam eles de grande 
ou pequeno porte, assegurando aos usuários do SeMAE todos os direitos 
previstos nas diretrizes nacionais para o saneamento básico;
II – Estabelecer diretrizes para a coordenação do processo de gestão de 
pessoas que tem contato direto com os usuários, implementando práticas de 
avaliação e controle condizentes com o patamar de qualidade de atendimento 
esperado pelo usuário, em conjunto com o Departamento Administrativo, 
Financeiro e de Pessoal da Autarquia;
III – Subsidiar todas as unidades administrativas na preparação de respostas 
aos requerimentos externos em geral relacionados às atividades do 
Departamento;
IV – Propor diretrizes para a gestão das ações de monitoramento e fiscalização 
no fornecimento de água, integrando suas ações com outros Departamentos, 
sempre que necessário;
V – Acompanhar, sistematicamente, os resultados gerenciais das análises de 
contas que apresentam consumo fora dos padrões históricos determinando 
as vistorias necessárias, bem como determinar a fiscalização e consequente 
apuração dos casos nos locais das ocorrências;
VI – Autorizar cortes, ligações e religações nas redes de água e esgoto;
VII – Fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares;
VIII – Estabelecer diretrizes para a gestão das ações de faturamento dos 
serviços prestados pelo SeMAE; e
IX – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 59 À Coordenadoria de Atendimento compete: 
I – Coordenar os postos de atendimento ao usuário presenciais, remotos e 
telemáticos; 
II – Receber e tramitar os pedidos apresentados por usuários, acompanhando–
os até sua resposta devolutiva; 
III – Subsidiar a elaboração de respostas aos usuários e aos órgãos de 
proteção ao consumidor; manter estatísticas de atendimentos realizados nos 
postos; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 60 À Coordenadoria de Faturamento compete:
I – Apurar os consumos mensais dos usuários; 
II –  Realizar a crítica de leitura, revisões de contas e faturamento das contas 
de consumo dos usuários; 
III – Monitorar a entrega das faturas mensais para o usuário; 
IV – Apontar dificuldades na medição ou suspeita de fraude para apuração; 
V – Acompanhar o faturamento, identificando anomalias; 
VI – Emitir ordens de corte de fornecimento de serviços em caso de 
inadimplemento e ordens de restabelecimento de serviços quando adimplidos; 
VII – Apurar, analisar e combater a inadimplência com utilização de revisão de 
valores, atualização cadastral e supressão de fornecimento; e
VIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 61 À Divisão de Cadastro compete:
I – Fazer a gestão e a atualização do cadastro de usuários; 
II – Fazer a gestão e a atualização do cadastro das ligações de água e esgoto 
junto ao sistema de serviços de distribuição, reservação e adução de água e 
coleta e afastamento de esgoto; 
III – Analisar os pedidos para concessão de benefícios tarifários e situações 
de vulnerabilidade social; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 62 Ao Setor de Benefícios compete: 
I – Formalizar solicitações de benefícios do usuário, verificando o atendimento 
as exigências do regulamento de serviço; 
II – Informar o deferimento ou indeferimento do benefício ao interessado; 
III – Proceder comunicação com os usuários cujo benefício encontra–se 
próximo ao vencimento;
IV – Acompanhar programas de inclusão em benefícios tarifários propostos 
pelo SeMAE; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 63 Ao Setor de Revisão compete: 
I – Formalizar o processo interno para revisão de valores, 
II – Avaliar locais de vazamento e enquadramento nas regras para revisão, 
III – Verificar quais contas faturadas podem ser atingidas pela revisão de 
valores, 
IV – Deferir os pedidos de revisão de valores refaturando as contas, 
V – Indeferir os pedidos de revisão de valores com justificativa e comunicação 
ao interessado, 
VI – Formalizar processo para restituição de valores com fundamentação para 
apreciação superior; e 
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 64 À Coordenadoria de Micromedição compete:
I – Promover a gestão do parque de hidrômetros; 
II – Coordenar a atuação dos fiscais da Autarquia visando a redução de 
perdas comerciais; 
III – Coordenar e acompanhar a execução de novas ligações de água, esgoto, 
ramais, caixas padrão, adequações e desmembramentos; 
IV – Realizar projetos e orçamentos para interligação de usuários as redes 
públicas de água e esgoto; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 65 À Divisão de Controle de Serviços compete:
I – Receber e tramitar os pedidos de serviço, verificando a existência de 
infraestrutura de redes públicas e caixas padrão e encaminhando para as 
equipes de execução; 
II – Fiscalizar a execução dos serviços prestados diretamente aos usuários; 
III – Organizar e atualizado a estatística de serviços executados e medindo as 
demandas executadas e monitorando serviços pendentes; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 66 Ao Setor de Fechamento de Serviços compete: 

I – Receber as demandas de serviço que retornam das equipes de campo; 
II – Avaliar o atendimento ao solicitado pelo usuário e as normas técnicas de 
execução do SeMAE;
III – Efetuar glosas, incluindo a demanda na medição para pagamento;
IV – Criticar itens medidos, solicitar fiscalização “in loco” dos serviços 
executados caso haja necessidade;
V – Apontar para fiscalização do contrato atraso para fins de aplicação de 
penalidades;
VI – Fechar a medição no prazo estipulado em cronograma da fiscalização 
do contrato; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 67 À Divisão de Controle de Vistorias compete: 
I – Receber e tramitar os pedidos de vistorias e encaminhar para equipes de 
vistoria; 
II – Conferir e medir as demandas de vistorias executadas; 
III – Monitorar o número de vistorias pendentes e apontar a fiscalização do 
contrato em caso de atraso; 
IV – Fiscalizar a execução das vistorias solicitadas; 
V – Organizar, monitorar e atualizar a estatística de vistorias executadas; 
VI – Controlar e monitorar o quantitativo de insumos utilizados para realização 
das vistorias; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 68 Ao Setor de Fechamento de Vistorias compete: 
I – Receber as demandas de vistoria que retornam das equipes de campo;
II – Avaliar o atendimento ao solicitado pelo usuário e as normas do 
regulamento do SeMAE; 
III – Efetuar glosas, incluindo a demanda na medição para pagamento;
IV – Solicitar alterações cadastrais decorrentes da vistoria executada;
V – Apontar anomalias para fiscalização do contrato da empreiteira ou 
responsável pela fiscalização do SeMAE;
VI – Fechar a medição no prazo estipulado; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 69 À Divisão de Recursos compete:
I – Receber, autuar, fazer tramitar e dar andamento aos recursos e pedidos de 
reconsideração apresentados em face dos autos de infração; 
II – Conferir os requisitos de higidez dos autos de infração aplicados pela 
fiscalização da Autarquia; 
III – Prestar o retorno e o atendimento aos usuários que apresentarem 
recursos e pedidos de reconsideração em face de autos de infração; 
IV – Processar e fazer cumprir as decisões de recurso ou pedido de 
reconsideração em face de autos de infração, lançando multas e valores 
retroativos decorrentes dos procedimentos administrativos afins; e 
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Seção VII
Da Diretoria Geral de Gestão
Art. 70 À Diretoria Geral de Gestão compete:
I – Organizar, programar e coordenar todas as atividades das seções 
subordinadas;
II – Assessorar o Superintendente nos assuntos relacionados à sua área de 
atuação;
III – Planejar, programar, coordenar, dirigir, orientar, supervisionar e fiscalizar 
planos, programas e atividades de operação e manutenção dos sistemas 
públicos de água e esgoto, incluindo os sistemas de geoprocessamento, 
projetos de engenharia, nas áreas civil, elétrica, mecânica, geologia e outras 
necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades do SeMAE;
IV – Fornecer aos órgãos competentes os elementos necessários para a 
fixação de taxas, tarifas ou contribuições de melhorias;
V – Analisar projetos e emitir pareceres técnicos;
VI – Assessorar o Superintendente na contratação de projetos técnicos 
especiais;
VII – Definir juntamente com a Superintendência os trabalhos que fogem às 
possibilidades de elaborar e executar;
VIII – Definir juntamente com a Superintendência como serão executadas as 
obras necessárias;
IX – Realizar pesquisas de vazamentos e cálculos de metas de consumo de 
água nas unidades de propriedade da autarquia e da Prefeitura Municipal;
X – Manter atualizados os elementos informativos, dados estatísticos e 
cronogramas de obras realizadas e a realizar;
XI – Garantir a exatidão dos projetos elaborados para a execução de 
ampliações do sistema de redes de água e coletora de esgoto;
XII – Garantir a atualização dos elementos informativos, dados estatísticos e 
cronogramas de ampliações de redes de água, redes coletoras e estações de 
tratamento de água realizadas e por realizar;
XIII – Auxiliar no dimensionamento das ligações de água e esgoto;
XIV – Detalhar o projeto de obras de produção e macro distribuição de água 
– poços, redes, adutoras, subadutoras, reservatórios – de coleta e tratamento 
de esgoto e outras necessidades em todas as áreas que forem necessárias, 
sendo engenharia civil, elétrica, mecânica, geologia, entre outras;
XV – Elaborar projetos de ampliações de redes de água de acordo com os 
critérios e padrões técnicos exigidos;
XVI – Quantificar as ampliações de redes de água e de esgoto projetadas e 
executadas mensalmente;
XVII – Manter atualizados os elementos informativos, dados estatísticos e 
cronogramas de ampliações de redes de água e coletora de esgoto, realizadas 
e por realizar;
XVIII – Organizar e manter atualizado o arquivo técnico de todos os serviços 
e todas as obras em execução ou concluídas, contendo projetos, memoriais 
técnicos, pareceres, livros e outros documentos;
XIX – Elaborar os elementos informativos, dados estatísticos e cronograma de 
ampliação da rede coletora de esgoto, realizadas e por realizar, mensalmente;
XX – Elaborar os desenhos mecânicos, elétricos e outros, de peças e 
equipamentos, necessários às atividades desenvolvidas;
XXI – Executar os serviços de desenho de perfis para projetos;
XXII – Desenvolver os serviços de nivelamento e levantamento planialtimétrico 
necessários;
XXIII – Realizar estudo comparativo entre o custo estimativo e o custo real 
de execução de obras, identificando os motivos de eventuais divergências;
XXIV – Controlar, fiscalizar e supervisionar as atividades dos servidores da 
Diretoria;
XXV – Organizar e orientar a operação dos equipamentos de informática, 
comunicação e softwares dos sistemas de controles utilizados em sua área 
de atuação; e 
XXVI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Seção VIII
Do Departamento de Planejamento e Obras
Art. 71 Ao Departamento de Planejamento e Obras compete: 
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados ao seu Departamento e demais níveis hierárquicos;
II – Auxiliar administrativamente no acompanhamento, controle e trâmites 
interno e externo dos documentos e processos;
III – Promover o arquivamento e guarda de processo, relatórios, documentos 
e contratos; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 72 À Coordenadoria de Análises e Aprovações de Projetos Particulares 
compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Coordenar a análise de projetos e documentações de pedidos de 
empreendimentos e loteamentos de particulares para atendimento aos 
padrões vigentes da Autarquia e ao que preconiza as normas técnicas; e 
III– Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 73 À Divisão de Análise de Projetos compete:
I – Analisar projetos e documentações referentes a pedidos de 
empreendimentos e loteamentos novos de particulares para atendimento aos 
padrões vigentes da Autarquia e ao que preconiza as normas técnicas;
II – Aprovar projetos particulares apresentados com a elaboração da respectiva 
documentação pertinente ou documentação a ser encaminhado ao particular 
com as adequações e correções a serem feitas; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 74 À Coordenadoria de Diretrizes, Cadastros Técnicos e Projetos 
compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Coordenar a atualização e manutenção do Cadastro Técnico da Autarquia;
III – Fixar diretrizes para a elaboração de Planos e Projetos de Obras e 
Serviços a serem executados pela Autarquia;
IV – Coordenar a elaboração de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia, 
acompanhando os processos licitatórios relacionados, de acordo com a 
legislação vigente; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 75 À Divisão de Cadastro Técnico compete:
I – Manter atualizado Cadastro Técnico da Autarquia, incluindo lançamento de 
obras novas executadas pela autarquia ou recebidas de terceiros;
II – Elaborar Certidões Cadastrais;
III – Efetuar levantamentos topográficos e geodésicos de loteamentos, obras 
e sistemas de saneamento com utilização de equipamentos de precisão – 
estação total e GPS – para aferição e adequação do Cadastro Técnico;
IV – Coletar Dados e compilar os mesmos para preenchimento do Sistema 
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Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS;
V – Manter atualizado Sistema de Informação Geográfico em software ArcGIS, 
para processamento de informações e dados georreferenciados;
VI – Elaborar e manipular dados geográficos e análises espaciais; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 76 À Divisão de Diretrizes compete:
I – Analisar e emitir diretrizes para Projetos de Sistemas de Água e Esgoto de 
empreendimentos particulares;
II – Elaborar diretrizes para a confecção de Planos e Projetos de Obras e 
Serviços a serem executados pela Autarquia; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 77 À Divisão de Projetos compete:
I – Elaborar Termo de Referência para Contratação de Projetos de Obras 
Públicas, dentro dos Princípios Licitatórios previstos na Lei nº 14.133/2021;
II – Acompanhar os Processos Licitatórios e fiscalizar Contratações de 
Projetos de Obras e Serviços de Engenharia;
III – Elaborar Projetos de Obras e Serviços de Engenharia subordinados à sua 
divisão e demais níveis hierárquicos; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 78 À Coordenadoria de Obras Públicas e Particulares compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Realizar o acompanhamento técnico das obras públicas e particulares; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 79 À Divisão de Fiscalização de Obras Particulares compete:
I – Fiscalizar e realizar acompanhamento técnico das obras particulares para 
verificação da conformidade do executado com o que foi aprovado;
II – Acompanhar os testes e recebimento e realizar conferência de toda 
documentação para proceder o recebimento final dessas obras; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 80 Ao Setor de Obras Particulares compete:
I – Auxiliar administrativamente a Divisão de Fiscalização de Obras 
Particulares no desempenho das suas tarefas;
II – Executar testes e conferências de acompanhamento e recebimento de 
obras; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 81 À Divisão de Monitoramento de Obras Públicas compete:
I – Exercer o acompanhamento técnico das obras públicas em execução 
dentro da Coordenadoria de Obras Públicas e Particulares;
II – Fiscalizar Contratos de Obras e Serviços de Engenharia; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 82 Ao Setor de Obras Públicas compete:
I – Auxiliar administrativamente a Divisão de Monitoramento de Obras Públicas 
no acompanhamento e controle dos contratos;
II – Executar testes e conferências de acompanhamento e recebimento de 
obras; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 83 À Coordenadoria de Orçamento de Projetos de Obras compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Supervisionar Processos Licitatórios e apoiar a fiscalização de Contratos 
de Obras e Serviços de Engenharia; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 84 À Divisão de Orçamentos compete:
I – Elaborar Termo de Referência e Orçamento para Contratação de Obras 
Públicas, dentro dos Princípios Licitatórios previstos na Lei nº 14.133/2021;
II – Acompanhar os Processos Licitatórios e apoiar a fiscalização de Contratos 
de Obras e Serviços de Engenharia; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Seção IX
Do Departamento de Sistema de Água
Art. 85 Ao Departamento de Sistema de Água compete:
I – Dirigir, gerenciar e coordenar o sistema de água de acordo com as diretrizes 
e legislação vigente, garantindo o abastecimento com qualidade, quantidade 
e continuidade à população de São José do Rio Preto, com eficiência e 
economicidade;
II – Implantar, coordenar, executar e controlar os sistemas de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de captação, poços, estações elevatórias, 
estações de tratamento, reservatórios, redes de adução e distribuição e 
ramais prediais de água;
III – Implantar, coordenar, operar e controlar os sistemas de macromedições 
e controle de perdas na rede de água, estabelecendo ações preventivas e 
corretivas que evitem o desperdício no sistema;
IV – Implantar, coordenar, operar e controlar o sistema de qualidade de água 
que garantam suas características essenciais;
V – Estabelecer diretrizes para a gestão da manutenção das ligações de 
água oriundas de projetos de obras particulares, atuando em conjunto com as 
demais unidades da Autarquia;
VI – Implantar, coordenar, operar e controlar sistemas de emergências, 
paralisações e interrupções nos sistemas de bombeamento, tratamento e 
distribuição de água; e 
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 86 À Coordenadoria de Captação e Tratamento de Água compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Definir, implantar e monitorar os processos de captação, sendo ele 
superficial e subterrâneo (Aquíferos Bauru e Guarani);
III – Realizar o tratamento da água e o monitoramento da qualidade da mesma 
ao longo dos processos de produção e distribuição até a população; e 
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 87 À Divisão de Captação compete:
I – Coletar informações e parâmetros para definição das diretrizes operacionais 
dos poços tubulares profundos;
II – Realizar a manutenção preventiva e corretiva das bombas de captação e 
estruturas que compõem os poços;
III – Realizar o acompanhamento de novos projetos e obras de perfuração 
de poços;
IV – Monitorar os parâmetros operacionais visando a operação eficiente dos 
poços, considerando as condições hidrogeológicas e de gasto energético; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 88 Ao Setor de Captação Subterrânea compete:
I – Acompanhar os serviços de manutenção e substituição de bombas 
submersas dos PTBs e PTGs;
II – Acompanhar a execução de obras de nova perfuração e reforma de 
poços;e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 89 Ao Setor de Captação Superficial compete:
I – Acompanhar os processos de captação da água e o monitoramento das 
condições da mesma;
II – Acompanhar os serviços de manutenção e limpeza das tomadas de água 
nos pontos de captação; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 90 À Divisão de Tratamento compete:
I – Controlar os processos de tratamento realizados nas Estações de 
Tratamento de Água e nos sistemas de água subterrânea do SeMAE;
II – Controlar a qualidade da água produzida e distribuída para a população;
III – Monitorar a qualidade da água bruta captada; e 
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 91 Ao Setor de Tratamento de Água Subterrânea compete:
I – Realizar o controle operacional dos processos de tratamento dos sistemas 
de água subterrânea;
II – Acompanhar dos serviços de substituição e reparos de bombas dos 
sistemas de água subterrânea; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 92 Ao Setor de Tratamento de Água Superficial compete:
I – Realizar o controle operacional dos processos de tratamento da Estação 
de Tratamento de Água; 
II – Acompanhar os serviços de substituição e reparos de bombas de dosagens 
de produtos químicos da Estação de Tratamento de Água; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 93 À Coordenadoria de Manutenção Eletromecânica e Automação de 
Água compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Promover as manutenções das instalações e equipamentos 
eletromecânicos da autarquia e adquirir os insumos necessários para garantir 
o abastecimento de água à população, bem como buscar soluções em 
conjunto com os setores envolvidos para que os serviços realizados causem 
o menor impacto possível e sejam continuamente melhorados;
III – Reduzir as ocorrências emergenciais, com a disponibilidade de recursos 
e insumos necessários para programar todas as manutenções necessárias 
com eficácia e eficiência; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 94 À Divisão de Manutenção Elétrica e Automação de Água compete:
I – Planejar e acompanhar serviços reparativos nas instalações e equipamentos 
eletromecânicos da autarquia;
II – Elaborar projetos de melhorias e/ou ampliações visando sempre a 

eficiência energética;
III – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos.
IV – Fiscalizar contrato de fornecimento de energia elétrica junto à 
Concessionária CPFL;
V – Atuar em estudo, especificação, definição, projeto e execução de serviços 
gerais de automação, elétricos, eletrônicos e de telecomunicações (aplicados 
nos sistemas de abastecimento PTBs, PTGs e ETA);
VI – Desenvolver e configurar sistemas computacionais – supervisórios, 
banco de dados, sinóticos, apps mobile, entre outros;
VII – Elaborar documentação técnica; e
VIII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 95 Ao Setor de Manutenção de Automação de Água compete:
I – Acompanhar todas intervenções de automação das unidades de água da 
autarquia;
II – Acompanhar estudo, definição e desenvolvimento dos sistemas de 
automação, elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 96 Ao Setor de Manutenção Elétrica de Água compete:
I – Acompanhar todas intervenções elétricas das unidades de água da 
autarquia;
II – Elaborar cronograma de manutenção preventiva elétrica em toda planta 
produtiva da Autarquia;
III – Executar ensaios e medições – Manutenção Preditiva – Termografia; 
Medições de grandezas elétricas em geral; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 97 À Divisão de Manutenção Mecânica de Água compete:
I – Planejar, acompanhar e ou executar serviços reparativos nas instalações e 
equipamentos eletromecânicos da autarquia;
II – Elaborar projetos de melhorias e ou ampliações visando sempre a 
eficiência energética;
III – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 98 Ao Setor de Manutenção Mecânica de Água compete:
I – Acompanhar todas intervenções mecânicas das unidades da autarquia;
II – Elaborar cronograma de manutenção preventiva mecânica e hidráulica;
III – Executar ensaios e medições para manutenção preditiva: análise de 
vibrações, Termografia, análise de ruídos e outros que se fazem necessários, 
afim de garantir uma maior disponibilidade dos equipamentos e evitar paradas 
não programadas;
IV – Realizar inspeções rotineiras para diagnosticar possíveis processos de 
falha em equipamentos e sistemas hidráulicos; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 99 À Coordenadoria de Manutenção de Redes, Civil e Ambiental de Água 
compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Garantir o abastecimento de água da cidade, tendo em vista a integridade 
das linhas e dos dispositivos do Sistema de Distribuição, bem como buscar 
soluções em conjunto com outros setores envolvidos, sublinhando eficiência 
e qualidade ambiental;
III – Mapear as ocorrências de forma digital e em tempo real, potencializando, 
assim, a logística dos trabalhos e a redução do tempo de resposta para 
atendimento das reclamações; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 100 À Divisão de Manutenção Civil e Ambiental de Água compete:
I – Planejar a logística das equipes civis para atendimento dos reparos e 
pequenas obras civis nas unidades da autarquia;
II – Controlar a utilização dos equipamentos e máquinas pesadas perante às 
necessidades dos departamentos;
III – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos;
IV – Realizar manutenções e controle vegetativo nas áreas verdes e 
mananciais de abastecimentos; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 101 Ao Setor de Manutenção Civil e Ambiental de Água compete:
I – Acompanhar os serviços de manutenção civil nas unidades da autarquia;
II – Dar apoio logístico entre as equipes de reparos e equipamentos;
III – Prestar serviços no controle vegetativo nas áreas verdes e mananciais 
de abastecimento; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 102 À Divisão de Manutenção de Redes de Água compete:
I – Estudar e planejar a logística das manutenções de redes;
II – Acompanhar em tempo real o atendimento das demandas de serviços 
solicitadas;
III – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos; e 
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 103 Ao Setor de Manutenção de Redes Zona Leste compete:
I – Acompanhar os serviços de manutenção de redes em campo com a 
utilização do sistema DOL;
II – Prestar suporte técnico para definição de peças, escoramentos e 
procedimentos executivos; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 104 Ao Setor de Manutenção de Redes Zona Norte compete:
I – Acompanhar os serviços de manutenção de redes em campo com a 
utilização do sistema DOL;
II – Prestar suporte técnico para definição de peças, escoramentos e 
procedimentos executivos; e 
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 105 Ao Setor de Manutenção de Redes Zona Oeste compete:
I – Acompanhar os serviços de manutenção de redes em campo com a 
utilização do sistema DOL;
II – Prestar suporte técnico para definição de peças, escoramentos e 
procedimentos executivos; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 106 Ao Setor de Manutenção de Redes Zona Sul compete:
I – Acompanhar os serviços de manutenção de redes em campo com a 
utilização do sistema DOL;
II – Prestar suporte técnico para definição de peças, escoramentos e 
procedimentos executivos; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 107 À Coordenadoria de Operação e Distribuição compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Operar os Sistemas de abastecimento do município com o objetivo de 
garantir a distribuição de água potável de forma ininterrupta, garantindo a 
excelência do serviço prestado para toda a população; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 108 À Divisão de Distribuição e Controle de Perdas compete:
I – Gerar e monitorar relatórios operacionais de produção;
II – Projetar e propor melhorias de redes de abastecimento;
III – Pesquisar e monitorar vazamentos das redes e ramais;
IV – Propor medidas de redução de perdas;
V – Controlar abastecimento alternativos através de caminhões pipas;
VI – Elaborar Planos de Intervenção que interferem no sistema de 
abastecimento; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 109 Ao Setor de Controle de Perdas compete:
I – Controlar ações de pesquisas e monitoramento de perdas de água dos 
sistemas;
II – Monitorar e reparar vazamentos das redes e ramais; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 110 Ao Setor de Distribuição compete:
I – Realizar manobras de registros de setorizações e distribuições;
II – Controlar abastecimentos alternativos, por caminhões pipas; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 111 À Divisão de Poços e Reservatórios compete:
I – Monitorar e operar os poços e reservatórios;
II – Controlar e analisar as planilhas operacionais para tomada de decisões 
quanto às manobras necessárias dos sistemas de abastecimento;
III – Acompanhar e tomar medidas de setorização para a realização de 
reparos nas redes de distribuição;
IV – Planejar, agendar e acompanhar procedimentos de limpeza dos 
reservatórios;
V – Gerar e monitorar relatórios operacionais de produção, reservação e 
vazão de consumo;
VI – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 

atuação.
Art. 112 Ao Setor de Poços compete:
I – Controlar os procedimentos operacionais dos poços;
II – Vistoriar todas as instalações das unidades de produção, visando medidas 
de manutenção e conservação; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 113 Ao Setor de Reservatórios compete:
I – Controlar os procedimentos operacionais dos reservatórios;
II – Vistoriar todas as instalações das unidades de reservação e abastecimento, 
visando medidas de manutenção e conservação; e
III – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Seção X
Do Departamento de Sistema de Esgoto
Art. 114 Ao Departamento de Sistema de Esgoto compete:
I – Dirigir, gerenciar e coordenar o sistema de esgoto, de acordo com a 
legislação vigente, garantindo a coleta, afastamento e tratamento com 
qualidade e continuidade à população de São José do Rio Preto, com 
eficiência e economicidade;
II – Implantar, coordenar, operar e controlar a manutenção preventiva e 
corretiva das redes de esgoto, além dos controles de processos adequados 
ao patamar de qualidade exigido pelas normas vigentes;
III – Operar e controlar as redes de esgoto para garantir o sistema separador 
absoluto, realizando campanhas e incursões nas redes para evitar 
lançamentos clandestinos de água de chuva ou efluentes não domésticos;
IV – Operar e controlar estações elevatórias e estações de tratamento 
de esgotos com as especificações técnicas de segurança, garantindo o 
tratamento e o lançamento de efluentes tratados, de acordo com a legislação 
ambiental vigente;
V – Implantar, coordenar, operar e controlar sistemas de emergência para os 
casos de paralisações e interrupções nos sistemas de coleta, afastamento e 
tratamento de esgoto, evitando danos ambientais; e
VI – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 115 À Coordenadoria de Manutenção Eletromecânica e Automação de 
Esgoto compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Promover a manutenção das instalações e equipamentos eletromecânicos 
das estações elevatórias de esgoto (EEE) e estação de tratamento de esgoto 
(ETE), adquirir os insumos necessários para garantir o seu funcionamento, 
bem como buscar soluções em conjunto com os setores envolvidos para 
que os serviços realizados causem o menor impacto possível e sejam 
continuamente melhorados;
III – Reduzir as ocorrências emergenciais a zero, com a disponibilidade de 
recursos e insumos necessários para programar todas as manutenções 
necessárias com eficácia e eficiência; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 116 À Divisão de Manutenção Elétrica e Automação de Esgoto compete:
I – Planejar e acompanhar serviços reparativos em equipamentos;
II – Fiscalizar contrato de fornecimento de energia elétrica junto às 
Concessionárias e Fiscalização dos Contratos de Manutenção Elétrica e 
Automação;
III – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos;
IV – Executar ensaios e medições de manutenção preditiva: Termografia; 
Medições de grandezas elétricas em geral;
V – Elaborar projetos de melhorias e ou ampliações visando sempre a 
eficiência energética;
VI – Realizar inspeções rotineiras para diagnosticar possíveis processos de 
falha em equipamentos e sistemas elétricos;
VII – Elaborar cronograma de manutenção preventiva elétrica em toda planta 
da ETE e EEE da Autarquia;
VIII – Especificar projeto e execução de serviços gerais de automação, 
elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, aplicados nos sistemas das EEE 
e ETE;
IX – Planejar e coordenar a execução de contratos de engenharia de 
manutenção, de fornecimento de materiais e/ou execução de serviços de 
automação e telecomunicações;
X – Vistoriar e acompanhar testes testemunhados em serviços de manutenção, 
equipamentos e materiais para controle de qualidade;
XI – Elaborar documentação técnica; e
XII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 117 Ao Setor de Elétrica e Automação de Esgoto compete:
I – Identificar, diagnosticar e acompanhar as intervenções elétricas das 
estações elevatórias de esgoto (EEE) e estação de tratamento de esgoto 
(ETE);
II – Acompanhar as intervenções elétricas das unidades da autarquia;
III – Acompanhar estudo, definição e desenvolvimento dos sistemas de 
automação, elétricos, eletrônicos e de telecomunicações;
IV – Elaborar cronograma de manutenção preventiva elétrica em toda planta 
produtiva da Autarquia; e 
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 118 À Divisão de Manutenção Mecânica de Esgoto compete:
I – Planejar, acompanhar e/ou executar serviços reparativos em equipamentos 
como:  Bombeadores; Motores; redes hidráulicas das estações elevatórias 
de esgoto (EEE) e estação de tratamento de esgoto (ETE), estruturas; 
Sopradores; Raspadores de Lodo e outros equipamentos empregados no 
tratamento e adução de esgoto;
II – Elaborar cronograma de manutenção preventiva mecânica / hidráulica em 
toda planta produtiva da ETE, EEE e escritórios administrativos;
III – Executar ensaios e medições de manutenção preditiva: Análise de 
vibrações, Termografia, Análise de ruídos e outros que se fazem necessários, 
a fim de garantir uma maior disponibilidade dos equipamentos e evitar paradas 
não programadas;
IV – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos;
V – Realizar inspeções rotineiras para diagnosticar possíveis processos de 
falha em equipamentos e sistemas hidráulicos;
VI – Elaborar projetos de melhorias e ou ampliações visando sempre a 
eficiência mecânica e energética; e
VII – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 119 Ao Setor de Manutenção Mecânica de Esgoto compete:
I – Identificar, diagnosticar e acompanhar as intervenções mecânicas das 
estações elevatórias de esgoto (EEE) e estação de tratamento de esgoto 
(ETE); e
II – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 120 À Coordenadoria de Manutenção de Redes Civil e Ambiental de 
Esgoto compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade 
ou serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Garantir a coleta e afastamento do esgoto, tendo em vista a integridade das 
redes e dos dispositivos do sistema de coleta, bem como buscar soluções em 
conjunto com outros setores envolvidos, sublinhando eficiência e qualidade 
ambiental;
III – Mapear as ocorrências de forma digital e em tempo real, potencializando, 
assim, a logística dos trabalhos e a redução do tempo de vazamento e tempo 
de resposta das reclamações; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 121 À Divisão de Manutenção de Redes Civil e Ambiental de Esgoto 
compete:
I – Fiscalizar e acompanhar as obras de manutenção para verificação da 
conformidade do executado;
II – Avaliar e planejar a logística das manutenções de redes;
III – Acompanhar em tempo real o atendimento das demandas de serviços 
solicitadas;
IV – Elaborar processos aquisitivos de peças, componentes, máquinas, 
equipamentos e serviços, além de fiscalizar o recebimento técnico dos 
mesmos; e
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 122 Ao Setor de Gestão de Redes de Esgoto compete:
I – Auxiliar a Divisão de Manutenção de Redes Civil e Ambiental de Esgoto no 
desempenho das suas atividades;
II – Controlar o atendimento de solicitações de serviço;
III – Controlar protocolos e trâmites de documentos;
IV – Realizar a gestão dos equipamentos; e 
V – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 123 Ao Setor de Manutenção Ambiental de Esgoto compete:
I – Auxiliar a Divisão de Manutenção de Redes Civil e Ambiental de Esgoto no 
desempenho das suas atividades;
II – Realizar vistorias de lançamentos clandestinos de água pluvial na rede de 
esgoto e fazer as correções;
III – Providenciar atendimento para os vazamentos em poço de visita e 
retornos em caixa de inspeção; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.
Art. 124 Ao Setor de Manutenção Civil de Esgoto compete:
I – Auxiliar a Divisão de Manutenção de Redes Civil e Ambiental de Esgoto no 
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desempenho das suas atividades;
II – Acompanhar os serviços de manutenção de redes em campo;
III – Dar suporte técnico para definição de peças, escoramentos e procedimentos executivos; e
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 125 À Coordenadoria de Tratamento de Esgoto e Resíduos compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua unidade ou serviços subordinados à sua 
Coordenadoria e demais níveis hierárquicos;
II – Definir, implantar e monitorar os processos de tratamento, sendo estações elevatórias de esgoto e estação de 
tratamento de esgoto;
III – Realizar o tratamento de esgoto e controle dos resíduos, mantendo a qualidade do processo de tratamento de 
acordo com a legislação; e 
IV – Realizar outras atribuições especificas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 126 À Divisão de Controle de Qualidade de Esgoto e Resíduos compete:
I – Controlar e monitorar a qualidade do tratamento de esgoto da ETE e manter as instrumentações de campo para a 
eficiência da qualidade e do processo de tratamento de Esgoto; e
II – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 127 À Divisão de Operação e Controle Operacional compete:
I – Planejar, coordenar e promover a execução das atividades das estações elevatórias de esgoto, componentes 
mecânicos e elétricos do sistema de esgotamento sanitário, bem como o controle e gestão dos efluentes externos; e 
II – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 128 Ao Setor de Elevatórias compete:
I – Controlar e fiscalizar os procedimentos operacionais das Estações Elevatórias de Esgoto e na Estação de 
Tratamento de Esgoto; e
II – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
Art. 129 À Divisão de Tratamento de Esgoto e Resíduos compete:
I – Controlar os processos de tratamento realizados pela ETE e EEE;
II – Planejar e fiscalizar o processo de tratamento de esgoto e dos resíduos da ETE;
III – Realizar inspeções para que os equipamentos estejam sempre em perfeito funcionamento para garantir a 
qualidade do tratamento do esgoto e dos resíduos; e 
IV – Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de atuação.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA DE PESSOAL
CAPÍTULO I
DA REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art. 130 A reorganização do Quadro de Cargos do SeMAE passa a ser integrada pelos Anexos desta Lei:
I – Anexo I – Organogramas;
II – Anexo II – Quadro de Cargos Comissionados criados;
III – Anexo III – Requisitos e Atribuições dos Cargos Comissionados;
IV – Anexo IV – Função Gratificada criada – requisitos e atribuições; 
V – Anexo V – Quadro de Quantidades e Lotação de Funções Gratificadas;
VI – Anexo VI – Tabela de Referência de Vencimentos dos Servidores do SeMAE. 
Art. 131 A estrutura administrativa de cargos comissionados e funções fica consolidada conforme Anexo I 
(Organograma) desta Lei.
Art. 132 Ficam criados os cargos comissionados elencados no Anexo II, cujos requisitos e atribuições estão previstos 
no Anexo III desta Lei.
Art. 133 Fica criada a função gratificada de Chefe da Coordenadoria Jurídica, que será ocupada por advogado efetivo 
do SeMAE, cujas atribuições estão previstas no Anexo IV desta Lei, com gratificação correspondente ao valor de 
referência FG.4 (Anexo VI).
Art. 134 O quadro de quantidade e lotação das funções gratificadas a serem preenchidas por servidores efetivos do 
SeMAE passa a ser o constante do Anexo V desta Lei, revogadas as disposições em contrário.
Art. 135 Fica acrescido o inciso IX ao § 1º do artigo 7º da Lei Complementar nº 266, de 06 de outubro de 2008, alterado 
pela Lei Complementar nº 375, de 02 de janeiro de 2013: 
“Art. 7º  ..............................................................................................................................................
§ 1º ....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
IX – da função de Ouvidor.” (NR)
Art. 136 O § 3º do artigo 7º da Lei Complementar nº 266, de 06 de outubro de 2008, alterado pela Lei Complementar 
nº 375, de 02 de janeiro de 2013, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 7º  .............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 3º Aos servidores designados para as funções de Membros de Comissão de Licitações e Presidente de Processo 
Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Tesoureiro e demais funções previstas nos incisos VI a VIII, do § 1º deste 
artigo, será concedida Gratificação correspondente ao valor da Referência FG.2, prevista no Anexo VI desta Lei 
Complementar e as funções de Controlador Interno e Ouvidor será concedida Gratificação correspondente ao valor da 
Referência FG. 3 do mesmo Anexo.” (NR)
Art. 137 A remuneração dos servidores públicos do SeMAE, bem como a tabela de gratificações passa a ser a 
constante no Anexo VI desta Lei, revogadas as disposições em contrário.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 138 Nos casos de exoneração de cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, 
imediatamente seguidos de nova nomeação em cargo distinto, haverá a continuidade e o aproveitamento do registro 
profissional, utilizando–se a mesma matrícula do servidor.
Art. 139 As despesas com a execução desta Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas no orçamento, observadas as regras e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 140 Revogam–se expressamente: 
I – os artigos 9º a 15–B da Lei Complementar nº 130/2001 e posteriores alterações;
II – os artigos 17 a 25 e Anexo I da Lei Complementar nº 265/2008 e suas posteriores alterações; 
III – os artigos 10, 12 e 14 da Lei Complementar nº 464/2015 e suas posteriores alterações; e 
IV – todas as demais disposições legais em contrário.
Art. 141 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 31de agosto de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume 
e, pela Imprensa Local.
ANEXO I – ORGANOGRAMASANEXO II – QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS

ANEXO II – QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS

QUANTIDADE CARGO
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01 Assessor Chefe de Gabinete

01 Assessor de Ações Estratégicas

01 Assessor de Relações Institucionais

01 Diretor Geral Administrativo

01 Diretor Geral de Gestão

01 Diretor do Departamento Administrativo, Financeiro 
e de Pessoal

01 Diretor do Departamento de Comunicação Social e 
Relações Públicas

01 Diretor do Departamento de Planejamento e Obras

01 Diretor do Departamento de Relações com os 
Usuários

01 Diretor do Departamento de Sistema de Água

01 Diretor do Departamento de Sistema de Esgoto

ANEXO III – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
COMISSIONADOS

SUPERINTENDENTE

Atribuições:
1. Representar legalmente a Autarquia em juízo ou fora dele, ou promover–
lhe a representação, com poderes para constituir mandatários;
2. Orientar e supervisionar as atividades desempenhadas pelas unidades 
administrativas da Autarquia exercendo sobre estas o máximo poder 
hierárquico, podendo avocar atribuições e delegar outras, desde que não 
atribuídas por Lei e, ainda, desempenhar com independência todas as 
atribuições relativas à Superintendência da Autarquia; 
3. Orientar e supervisionar as atividades de planejamento, organização, 
direção e controle da Autarquia, tais como:
a) Analisar e decidir sobre as proposições das Assessorias, da 
Coordenadoria Jurídica e das Diretorias, fixando diretrizes ao processo de 
gestão da Autarquia;
b) Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê–las quando 
impostas irregularmente;
c) Autorizar a realização de despesas da Autarquia em todas as 
modalidades de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade, quando cabíveis, 
sem possibilidade de delegação, exceto no caso da situação prevista em 
legislação pertinente, quando então poderá ser concedida a delegação à 
Diretoria Geral Administrativa ou Diretoria Geral de Gestão; 
d) Ordenar o pagamento das despesas após liquidação, delegando, a seu 
critério, sua efetivação à Diretoria Geral Administrativa ou Diretoria Geral 
de Gestão; 
e) Decidir em última instância os recursos administrativos, conferindo–lhes 
efeito suspensivo, de ofício ou a requerimento do interessado, quando haja 
justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação;
f) Autorizar as ações de contratação, promoção, e demais ações relativas à 
gestão de pessoas, em seu âmbito de atuação;
g) praticar outros atos de gestão de recursos humanos, inclusive aprovar 
edital e homologar resultados dos concursos públicos;
h) Autorizar as ordens de fornecimento de bens e serviços, delegando, a 
seu critério, sua efetivação às Diretorias gestoras dos contratos.
4. Supervisionar as ações dos Assessores e Diretores;
5. Presidir as reuniões internas de informação, análise e decisão sobre 
assuntos estratégicos da Autarquia;
6. Prestar contas ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao Tribunal 
de Contas do Estado e à comunidade, sobre as atividades e resultados 
operacionais da Autarquia;
7. Presidir o Conselho Consultivo da Comunidade;
8. Propor alterações nas tarifas cobradas pelo SeMAE, ouvido o Conselho 
Consultivo da Comunidade, proposta a ser encaminhada, analisada e 
aprovada pelo senhor Prefeito Municipal;
9. Regulamentar o parcelamento dos débitos em atraso dos usuários dos 
serviços;
10. Indicar, entre os servidores lotados no SeMAE, o seu substituto nos 
casos de férias ou ausências justificadas;
11. Utilizar–se de portarias para regulamentar atos de interesse da 
Autarquia;
12. Definir as normas internas adequadas, utilizando–se de portarias para 
regulamentar os atos de interesse da Autarquia;
13. Estabelecer entendimento contínuo com as prefeituras municipais 
vizinhas, no sentido do incremento de políticas de caráter regional voltadas 
ao saneamento;
14. Gerir e controlar o orçamento das unidades subordinadas; 
15. Realizar outras atribuições específicas relativas ao seu campo de 
atuação.

Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Municipal.

ASSESSOR CHEFE DE GABINETE

Atribuições:
1. Coordenar, orientar, supervisionar, chefiar e distribuir as atividades do 
Gabinete da Superintendência, auxiliando na implementação das diretrizes 
e metas definidas pela Autarquia; 
2. Assessorar o Superintendente em assuntos de natureza administrativa e 
social decorrentes do exercício de suas funções legais e regulamentares;
3. Relacionar–se com os titulares das demais unidades administrativas 
do SeMAE e/ou da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto para o 
exame e acompanhamento de assuntos de interesse do Gabinete;
4. Criar as condições e/ou facilitar a interlocução do SeMAE com outras 
unidades da administração municipal;
5. Prestar informações aos interessados sobre o andamento dos processos 
distribuídos ou em andamento no Gabinete;
6. Gerenciar os servidores lotados no Gabinete, em consonância com a 
política de gestão de pessoas adotada pelo SeMAE, distribuindo e dirigindo 
a realização do serviço aos demais servidores sob sua supervisão; 
7. Adotar práticas voltadas à melhoria da qualidade dos serviços realizados 
no Gabinete, bem como avaliá–las apurando sua eficácia; 
8. Promover reuniões periódicas com os servidores do Gabinete, para fins 
de coordenação das atividades e comunicação das diretrizes definidas pelo 
Superintendente; 
9. Prestar assessoramento superior ao Superintendente, oferecendo 
subsídios para a tomada de decisões;
10. Centralizar e avaliar as demandas recebidas da sociedade quanto aos 
serviços prestados pela autarquia;
11. Coordenar, conduzir e assessorar no cumprimento da agenda e 
atendimento do Superintendente no relacionamento político–administrativo 
e interlocução com os demais órgãos municipais, órgãos integrantes de 
outras estruturas de Poder em diversos níveis governamentais, e com 
organismos e entidades da sociedade civil; 
12. Zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais 
colocados à disposição do Gabinete, comunicando à área de patrimônio 
qualquer ocorrência de irregularidade; 
13. Redigir e expedir correspondências, ofícios, documentos e expedientes 
administrativos afetos ao Gabinete, observando–se os limites de sua 
competência; 
14. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, 
em consonância à legislação e regras de conformidade aplicáveis;
15. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada 
de decisões por parte da Superintendência;
16. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando 
maior dinamização dos trabalhos do SeMAE; 
17. Zelar pela transparência de informações públicas do Gabinete;
18. Desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do 
cargo ou que lhes sejam determinadas pelo Superintendente.  

Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo 
Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Gabinete da Superintendência 

Quantidade: 1

ASSESSOR DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

Atribuições:
1. Assessorar nas atividades de planejamento, supervisão e fiscalização 
das ações do SeMAE;
2. Dar ampla assistência na elaboração componentes do Plano de Ação 
Governamental;
3. Ofertar orientações técnicas especializadas de apoio para a tomada de 
decisões, sem prejuízo de outras que lhe forem especialmente cometidas; 
4. Prestar assessoramento à implementação das políticas visando 
à universalização de acesso e efetiva prestação dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito do Município 
de São José do Rio Preto;
5. Auxiliar na articulação da autarquia com as políticas locais de 
desenvolvimento urbano, habitação, proteção ambiental, promoção da 
saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social para as quais 
o saneamento básico seja fator determinante, na forma da Legislação 
Federal;
6. Assessorar o Superintendente na gestão e controle do orçamento da 
autarquia;
7. Assessorar o Superintendente na implantação de projetos, obras e 
serviços, com base no planejamento estratégico estabelecidos no âmbito 
dos projetos de expansão dos serviços;
8. Assessorar o Superintendente na gestão dos bancos de dados e 
cadastros técnicos informatizados e georreferenciados da autarquia, bem 
como supervisionar a integração e o banco de dados da autarquia e outros 
cadastros correlatos, públicos e privados.
9. Assessorar o Superintendente na análise, liberação e fiscalização de 
projetos e obras de sistemas de água e esgoto;
10. Assessorar o Superintendente na proposição de planos de saneamento, 
bem como na sua revisão periódica, com base nas diretrizes nacionais para 
o saneamento básico;
11. Assessorar o Superintendente no acompanhamento e análise dos 
resultados relativos às metas estabelecidas e em relação aos indicadores 
de desempenho estabelecidos na Legislação Federal; 
12. Assessorar o Superintendente na condução de estudos técnicos sobre 
a exploração e proteção dos mananciais hídricos;
13. Assessorar o Superintendente na análise de estudos técnicos, 
pesquisas e ações voltados ao desenvolvimento de implantação de novas 
tecnologias, métodos, processos e equipamentos que possibilitem o melhor 
aproveitamento dos recursos;
14. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, 
em consonância à legislação e regras de conformidade aplicáveis;
15. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada 
de decisões por parte da Superintendência;
16. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando 
maior dinamização dos trabalhos do SeMAE; 
17. Zelar pela transparência de informações públicas do Gabinete;
18. Atender aos demais Departamentos do SeMAE, orientando os Diretores 
em suas atividades;
19. Coordenar a preparação e revisão dos instrumentos de planejamento 
de referência para os recursos hídricos;
20. Proceder à avaliação dos planos e programas nas áreas dos recursos 
hídricos, abastecimento de água e saneamento;
21. Coordenar a preparação e revisão dos planos estratégicos de 
prevenção, gestão e atuação em caso de ocorrência de fenômenos 
extremos, nomeadamente secas e cheias;
22. Gerir programas de apoio financeiro a projetos de investimento no 
domínio da gestão e exploração de recursos hídricos;
23. Desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do 
cargo ou que lhes sejam determinadas pelo Superintendente.  

Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo 
Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Gabinete da Superintendência 

Quantidade: 1

ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Atribuições:
1. Assessorar o Superintendente no relacionamento da autarquia com 
os demais órgãos da administração municipal, estadual ou federal no 
alinhamento de objetivos institucionais;
2. Assessorar o Superintendente na manutenção dos canais de comunicação 
existentes e auxiliar no estabelecimento de rotinas de interação;
3. Assessorar o Superintendente no mapeamento das ocorrências 
relacionadas ao desempenho dos serviços de saneamento, apresentando 
soluções para a tomada de decisões;
4. Assessorar o Superintendente no repasse de informações sobre 
os setores institucionais com os quais a autarquia deva se relacionar, 
conhecendo seu histórico;
5. Facilitar a interação entre a Superintendência da autarquia e os demais 
agentes institucionais do Município;
6. Assessorar o Superintendente no alinhamento dos objetivos institucionais 
da autarquia às diretrizes da administração municipal;
7. Auxiliar o Superintendente na redação e encaminhamento de documentos 
relativos à sua área de atuação;
8. Identificar as demandas de entidades públicas e privadas que sejam 
parceiras da autarquia para indicar as providências cabíveis;
9. Prestar assessoramento nos esforços de interação do SeMAE com 
outros órgãos municipais, estaduais ou federais visando à articulação de 
projetos, ações e programas que tenham interface com as atividades da 
autarquia;
10. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, 
em consonância à legislação e regras de conformidade aplicáveis;
11. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada 
de decisões por parte da Superintendência;
12. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando 
maior dinamização dos trabalhos do SeMAE; 
13. Zelar pela transparência de informações públicas do Gabinete;
14. Atender aos demais Departamentos do SeMAE, orientando os Diretores 
em suas atividades;
15. Assessorar na criação de planos de ações e estratégias de 
relacionamento com a mídia;
16. Propor programas e ações que proporcionem e garantam a 
responsabilidade social e ética para a Autarquia;
17. Assessorar no gerenciamento de crises;
18. Assessorar na elaboração de eventos e outras ações sociais; 
19. Desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do 
cargo ou que lhes sejam determinadas pelo Superintendente.  

Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo 
Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Gabinete da Superintendência 

Quantidade: 1

DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO

Atribuições:
1. Dirigir e supervisionar as atividades das Diretorias de Administração 
e Finanças, de Relações com os Usuários e de Comunicação Social e 
Relações Públicas; 
2. Promover estudos prévios de política de:
a) gestão de ações de faturamento dos serviços especiais prestados pela 
Autarquia;
b) gestão da administração de pessoal, material, transportes, sistema de 
telefonia, zeladoria, prestação de serviços administrativos, administração 
dos bens móveis e imóveis que pertencem ao patrimônio autárquico, além 
de assessorar a Superintendência em assuntos de administração pública;
c) gestão da administração financeira, estabelecendo programas, projetos 
e atividades relacionadas com as áreas financeira, contábil, fiscal e tarifária;
d) gestão da administração comercial dos serviços e as relações com os 
usuários da Autarquia.
3. Propor diretrizes relativas às atividades relacionadas às licitações e 
gestão de contratos administrativos, implantando normas e procedimentos 
para o processamento de certames licitatórios; 
4. Propor a intercomunicação para definição de políticas com a outra 
diretoria nas atividades correlatas e inter–relacionadas;
5. Propor diretrizes, bem como realizar a comunicação direta com a 
Coordenadoria Jurídica; 
6. Submeter à Superintendência todas as ações acima especificadas, para 
prévio exame de cada uma delas e depois executá–las após deliberação;
7. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares no âmbito das 
atribuições da Autarquia;
8. Zelar pela credibilidade e imagem institucional do SeMAE;
9. Zelar pelo cumprimento dos planos, programas e projetos de incumbência 
do SeMAE;
10. Desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do 
cargo ou que lhes sejam determinadas pelo Superintendente. 

Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo 
Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Gabinete da Superintendência 

Quantidade: 1

DIRETOR GERAL DE GESTÃO

Atribuições:
1. Dirigir e supervisionar as atividades das Diretorias de Planejamento e 
Obras, Sistema de Água e de Sistema de Esgoto; 
2. Promover estudos prévios de política de:
a) implantação de projetos, obras e serviços, com base no planejamento 
estratégico estabelecido nos planos de saneamento de água e esgoto da 
Autarquia;
b) operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto da Autarquia;
c) inter–relação com outros órgãos municipais, estaduais e federais visando 
à coordenação de projetos, ações e programas integrados com a Autarquia;
d) gestão dos bancos de dados e cadastros técnicos informatizados e 
georreferenciados da Autarquia, bem como promover a integração dos 
dados técnicos da Autarquia, com outros cadastros técnicos correlatos, 
públicos ou privados;
e) macromedição e controle das perdas dos sistemas de água;
f) operação de poços, reservatórios, redes, estações elevatórias, estações 
de tratamento de água e esgoto, de acordo com as especificações técnicas 
de segurança e qualidade ambiental;
g) gestão da análise, liberação e fiscalização de projetos e obras de 
sistemas de água e esgoto para empreendimentos residenciais, comerciais 
e industriais, públicos ou privados, providenciando certidões quando 
requeridas;
h) gestão da execução de obras de melhoria, ampliação e reforma dos 
sistemas de água e esgoto da Autarquia.
3. Propor diretrizes para os critérios de medição, de execução e de 
fiscalização de obras e serviços;
4. Propor medidas e providências cabíveis nos casos de emergências, 
paralisações e interrupções nos sistemas de bombeamento, tratamento e 
distribuição de água e extravasamentos de esgoto;
5. Propor planos de saneamento de água e esgotos, bem como da sua 
revisão periódica com base nas diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; assim como, acompanhar os resultados relativos às metas 
estabelecidas nestes, e os indicadores de desempenho estabelecidos pela 
Legislação Federal ou em quaisquer outros que venham a ser utilizados 
pelo setor de saneamento, além das atualizações a longo prazo;
6. Propor a intercomunicação para definição de políticas com a outra 
diretoria nas atividades correlatas e inter–relacionadas;
7. Propor estudos técnicos sobre a exploração e proteção de mananciais, 
recuperação de matas ciliares e adoção de medidas e ações pertinentes à 
preservação do meio ambiente;
8. Propor estudos, pesquisas e ações para o desenvolvimento e implantação 
de novas tecnologias e inovações, métodos, processos e equipamentos que 
possibilitem aproveitamento energético, reduções de custos e melhorias na 
operação e manutenção de sistemas de água ou de esgoto operados pelo 
SeMAE;
9. Submeter à Superintendência todas as ações acima especificadas, para 
prévio exame de cada uma delas e depois executá–las após deliberação;
10. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares no âmbito das 
atribuições da Autarquia;
11. Zelar pela credibilidade e imagem institucional do SeMAE;
12. Zelar pelo cumprimento dos planos, programas e projetos de 
incumbência do SeMAE;
13. Desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício do 
cargo ou que lhes sejam determinadas pelo Superintendente.  

Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo 
Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Gabinete da Superintendência 

Quantidade: 1
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PESSOAL
Atribuições:
1. Dirigir, planejar, orientar e supervisionar a realização das competências do Departamento Administrativo e 
Financeiro definidas nesta lei, em linha com as orientações administrativas da Superintendência;
2. Assessorar o Superintendente e o Diretor Geral Administrativo em assuntos referentes à especialidade do 
Departamento, mantendo com eles relação de confiança exigida para o cargo, respondendo pelos assuntos que lhe 
forem delegados pela Superintendência e Diretoria Geral Administrativa;
3. Assessorar a Superintendência no relacionamento com órgãos de controle externo, exclusivamente quanto aos 
assuntos afetos ao Departamento; 
4. Subsidiar as decisões do Superintendente em atividades inerentes ao campo de atuação do Departamento; 
5. Promover ajustes de direcionamento da execução das metas do Departamento, planejar medidas e decidir sobre 
o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas para as unidades 
subordinadas; 
6. Decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima eficácia das 
políticas públicas;
7. Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão da Superintendência ou Diretoria 
Geral Administrativa;
8. Dirigir, controlar e executar as políticas, estabelecer as diretrizes e os procedimentos relativos à administração de 
pessoal, material, transportes, sistema de telefonia, zeladoria, prestação de serviços administrativos, administração 
dos bens móveis e imóveis que pertencem ao patrimônio autárquico, além de assessorar a Superintendência em 
assuntos de administração pública;
9. Planejar e propor políticas de integração, treinamento, desenvolvimento e incentivo para os ocupantes dos cargos 
e funções do SeMAE; 
10. Planejar, coordenar e executar a política financeira, estabelecendo programas, projetos e atividades relacionadas 
com as áreas financeira, contábil, fiscal e tarifária;
11. Planejar, coordenar, executar e controlar o Orçamento Geral do SeMAE com a colaboração das demais 
Diretorias, Departamentos e Coordenadoria Jurídica, respeitada a legislação vigente, atendendo aos princípios de 
planejamento e responsabilidade fiscal;
12. Administrar as atividades de arrecadação de receitas e controle tarifário, para sua adequada contabilização;
13. Dirigir, planejar e coordenar as funções de tesouraria, através da movimentação das contas bancárias, da 
guarda do dinheiro público e de outros valores, acompanhando o processamento das receitas e despesas, bem 
como o controle de investimentos e a capacidade de endividamento;
14. Dirigir, planejar e coordenar as atividades relacionadas às licitações e gestão de contratos administrativos, bem 
como os serviços gerais e sistemas de informática, estabelecendo procedimentos que disciplinem a aquisição, 
recebimento, inspeção, armazenagem e distribuição de materiais às unidades administrativas da Autarquia, 
implantando normas e procedimentos para o processamento de certames licitatórios, em consonância com as 
diretrizes da Comissão de Licitações;
15. Propor políticas de gestão de sistema de qualidade e de modernização administrativa, de modo a difundir novos 
métodos e sistemas de trabalho, objetivando a implementação de ações de melhoria contínua;
16. Dirigir e estabelecer diretrizes para a gestão dos serviços de logística de transportes internos, bem como para 
os serviços de gestão da infraestrutura de serviços de apoio administrativo às demais unidades administrativas;
17. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, em consonância à legislação e regras 
de conformidade aplicáveis;
18. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada de decisões por parte da Superintendência 
e Diretoria Geral Administrativa;
19. Identificar as necessidades de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores 
integrantes do Departamento;
20. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos do 
SeMAE; 
21. Promover reuniões periódicas com os demais servidores de sua área, a fim de coordenar os estudos e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos serviços do Departamento;
22. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execução das ações integrantes do plano de metas do 
Departamento;
23. Realizar a integração funcional do Departamento com as demais unidades administrativas do SeMAE, de forma 
a garantir a realização das metas institucionais;
24. Determinar, tempestivamente, o envio aos órgãos competentes e de acordo com a legislação e instruções, de 
todas as informações pertinentes ao Departamento;  
25. Distribuir e dirigir a realização do serviço aos demais servidores sob sua supervisão; 
26. Zelar pela transparência de informações públicas do Departamento;
27. Atender às demais Diretorias e Departamentos do SeMAE.

Requisitos: Ensino Superior completo em economia, administração, ciências contábeis, engenharia ou direito, curso 
superior reconhecido pelo MEC, com registro no órgão de classe.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Departamento Administrativo e Financeiro

Quantidade: 1

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
Atribuições:
1. Dirigir, planejar, orientar e supervisionar a realização das competências do Departamento de Comunicação Social 
e Relações Públicas definidas nesta lei, em linha com as orientações administrativas da Superintendência;
2. Assessorar o Superintendente e o Diretor Geral Administrativo em assuntos referentes à especialidade do 
Departamento, mantendo com eles relação de confiança exigida para o cargo, respondendo pelos assuntos que lhe 
forem delegados pela Superintendência e Diretoria Geral Administrativa;
3. Assessorar a Superintendência no relacionamento com órgãos de controle externo, exclusivamente quanto aos 
assuntos afetos ao Departamento; 
4. Subsidiar as decisões do Superintendente em atividades inerentes ao campo de atuação do Departamento; 
5. Promover ajustes de direcionamento da execução das metas do Departamento, planejar medidas e decidir sobre 
o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas para as unidades 
subordinadas; 
6. Decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima eficácia das 
políticas públicas;
7. Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão da Superintendência ou Diretoria 
Geral Administrativa;
8.Assessorar o Superintendente no planejamento e execução de atividades de “marketing institucional” do SeMAE, 
mantendo permanentemente contato com os demais setores pertinentes, em especial com as Assessorias da 
Superintendência;
9. Planejar a implementação e efetivação da política de comunicação do SeMAE, conforme diretrizes da autarquia;
10. Planejar e coordenar ações para a promoção da constante melhoria da imagem institucional e política do SeMAE;
11. Dirigir toda a atuação do SeMAE e seu relacionamento junto aos meios de comunicação, estabelecendo as 
diretrizes, políticas e estratégias de comunicação institucional;
12. Dirigir e avaliar a produção de conteúdo jornalístico e áudio visual para a comunicação do SeMAE, bem como 
no planejamento, coordenação, orientação e fiscalização dos serviços referentes à difusão de conteúdos produzidos 
pelo jornalismo nas plataformas de mídias existentes, além da produção de campanhas institucionais;
13. Supervisionar todas as demandas surgidas dos órgãos de imprensa, acompanhando as informações e respostas 
institucionais a serem fornecidas;
14. Gerenciar a utilização de novas plataformas, mídias digitais e redes sociais, existentes ou que venham a existir, 
orientando a atuação dos servidores lotados na unidade;
15. Dirigir e supervisionar o cumprimento das diretrizes para divulgação de conteúdos em redes sociais institucionais 
do SeMAE;
16. Auxiliar na instituição de diretrizes para a execução, manutenção e conservação do acervo técnico do SeMAE;
17. Dirigir as atividades de cerimoniais e eventos a serem realizados pela SeMAE, determinando às unidades de 
seu Departamento a realização de todas as tarefas necessárias à consecução de cada evento;
18. Autorizar e determinar a realização de publicações e informativos junto ao site, mural na sede e redes sociais do 
SeMAE, bem como em veículos de imprensa autônomo, mídias sociais e plataformas digitais;
19. Dirigir a cobertura dos eventos de interesse da SeMAE, bem como supervisionar no que for necessário todas as 
coberturas e informações em crises, representando o Semae junto à imprensa;
20. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, em consonância à legislação e regras 
de conformidade aplicáveis;
21. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada de decisões por parte da Superintendência 
e Diretoria Geral Administrativa;
22. Identificar as necessidades de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores 
integrantes do Departamento;
23. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos do 
SeMAE; 
24. Promover reuniões periódicas com os demais servidores de sua área, a fim de coordenar os estudos e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos serviços do Departamento;
25. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execução das ações integrantes do plano de metas do 
Departamento;
26. Realizar a integração funcional do Departamento com as demais unidades administrativas do SeMAE, de forma 
a garantir a realização das metas institucionais;
27. Determinar, tempestivamente, o envio aos órgãos competentes e de acordo com a legislação e instruções, de 
todas as informações pertinentes ao Departamento;  
28. Distribuir e dirigir a realização do serviço aos demais servidores sob sua supervisão; 
29. Zelar pela transparência de informações públicas do Departamento;
30. Atender às demais Diretorias e Departamentos do SeMAE.

Requisitos: Ensino Superior em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas ou Rádio e TV, 
curso superior reconhecido pelo MEC, com respectivo registro no órgão de classe.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Departamento de Comunicação Social e Relações Públicas

Quantidade: 1

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Atribuições:
1. Dirigir, planejar, orientar e supervisionar a realização das competências do Departamento de Planejamento e 
Obras definidas nesta lei, em linha com as orientações administrativas da Superintendência;
2. Assessorar o Superintendente e o Diretor Geral de Gestão em assuntos referentes à especialidade do 
Departamento, mantendo com eles relação de confiança exigida para o cargo, respondendo pelos assuntos que lhe 
forem delegados pela Superintendência e Diretoria Geral de Gestão;
3. Assessorar a Superintendência no relacionamento com órgãos de controle externo, exclusivamente quanto aos 
assuntos afetos ao Departamento; 
4. Subsidiar as decisões do Superintendente em atividades inerentes ao campo de atuação do Departamento; 
5. Promover ajustes de direcionamento da execução das metas do Departamento, planejar medidas e decidir sobre 
o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas para as unidades 
subordinadas; 
6. Decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima eficácia das 
políticas públicas;
7. Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão da Superintendência ou Diretoria 
Geral de Gestão;
8. Dirigir a elaboração de estudos sobre as necessidades da população do Município de São José do Rio Preto, no 
que tange a obras necessárias para aprimoramento dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto;
9. Fixar diretrizes para a elaboração de planos e projetos de obras e serviços a serem executados pela Autarquia, 
respeitados os programas constantes do Plano Plurianual;
10. Estabelecer diretrizes para a elaboração de planos diretores, em consonância com as definições oriundas de 
processos de planejamento estratégico da Autarquia;
11. Proceder à gestão dos processos de análise e liberação de projetos de sistemas de água e esgoto para 
empreendimentos residenciais, comerciais e industriais, públicos ou privados, emitindo certidões quando requeridas; 
12. Estabelecer normas para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura relativos à construção, ampliação, 
reforma ou manutenção de instalações e sistemas necessários à prestação de serviços da Autarquia;
13. Dirigir a implantação, gerenciar e acompanhar os resultados relativos às metas estabelecidas no Plano Diretor de 
Gestão Estratégica – PDGE, no Plano Diretor de Água – PDA, no Plano Diretor de Esgoto – PDE e nos indicadores 
de desempenho estabelecidos pela Legislação Federal ou em quaisquer outros que venham a ser utilizados pelo 
setor de saneamento, bem como suas atualizações a longo prazo; 
14. Estabelecer diretrizes para a gestão e operação do cadastro técnico informatizado e georreferenciado da 
Autarquia, bem como promover a integração dos dados técnicos da Autarquia, com outros cadastros técnicos 
correlatos, públicos ou privados; 
15. Propor normas para a coordenação de projetos, ações e programas integrados do SeMAE;
16. Fixar diretrizes para a gestão do processo de execução e fiscalização de obras, representada pelos atestados 
das medições dos serviços realizados; 
17. Estabelecer diretrizes e linhas de ação relativamente à gestão e execução de obras, tanto da operação e 
manutenção dos serviços de água e esgoto, quanto de investimento, respeitadas as prioridades definidas no plano 
plurianual da autarquia;
18. Propor normas para a gestão das ações de fiscalização de obras e loteamentos, respeitada a legislação vigente 
e, sempre que necessário, em conjunto com as áreas pertinentes da Administração Direta do Município de São José 
do Rio Preto; 
19. Determinar diretrizes para a gestão dos processos de fiscalização de obras públicas e particulares, no âmbito 
de atuação da Autarquia;
20. Supervisionar, de forma ampla, o setor técnico–operacional do SeMAE, no tocante a área de projetos e obras;
21. Supervisionar e acompanhar a execução de contratos relativos a aquisição de material, obras ou serviços 
contratados pelo SeMAE, dentro de sua área de atuação;
22. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, em consonância à legislação e regras 
de conformidade aplicáveis;
23. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada de decisões por parte da Superintendência 
e Diretoria Geral de Gestão;
24. Identificar as necessidades de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores 
integrantes do Departamento;
25. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos do 
SeMAE; 
26. Promover reuniões periódicas com os demais servidores de sua área, a fim de coordenar os estudos e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos serviços do Departamento;
27. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execução das ações integrantes do plano de metas do 
Departamento;
28. Realizar a integração funcional do Departamento com as demais unidades administrativas do SeMAE, de forma 
a garantir a realização das metas institucionais;
29. Determinar, tempestivamente, o envio aos órgãos competentes e de acordo com a legislação e instruções, de 
todas as informações pertinentes ao Departamento;  
30. Distribuir e dirigir a realização do serviço aos demais servidores sob sua supervisão; 
31. Zelar pela transparência de informações públicas do Departamento;
32. Atender às demais Diretorias e Departamentos do SeMAE.

Requisitos: Ensino Superior completo – formação de nível superior em engenharia ou arquitetura, curso superior 
reconhecido pelo MEC, regularmente inscrito no seu conselho ou órgão de representação profissional, pessoalmente 
qualificado para a respectiva área de atuação, com as atribuições inerentes ao cargo.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Departamento de Planejamento e Obras

Quantidade: 1

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM OS USUÁRIOS
Atribuições:
1. Dirigir, planejar, orientar e supervisionar a realização das competências do Departamento Administrativo e 
Financeiro definidas nesta lei, em linha com as orientações administrativas da Superintendência;
2. Assessorar o Superintendente e o Diretor Geral Administrativo em assuntos referentes à especialidade do 
Departamento, mantendo com eles relação de confiança exigida para o cargo, respondendo pelos assuntos que lhe 
forem delegados pela Superintendência e Diretoria Geral Administrativa;
3. Assessorar a Superintendência no relacionamento com órgãos de controle externo, exclusivamente quanto aos 
assuntos afetos ao Departamento; 
4. Subsidiar as decisões do Superintendente em atividades inerentes ao campo de atuação do Departamento; 
5. Promover ajustes de direcionamento da execução das metas do Departamento, planejar medidas e decidir sobre 
o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas para as unidades 
subordinadas; 
6. Decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima eficácia das 
políticas públicas;
7. Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão da Superintendência ou Diretoria 
Geral Administrativa;
8. Dirigir o planejamento e definição de diretrizes para a gestão das atividades de atendimento ao público, 
implementando ações estratégicas voltadas ao aprimoramento da qualidade do relacionamento com os usuários do 
SeMAE, sejam eles de grande ou pequeno porte;
9. Dirigir o planejamento e definição de diretrizes para a coordenação do processo de gestão de pessoas que têm 
contato direto com os usuários, implementando práticas de avaliação e controle condizentes com o patamar de 
qualidade de atendimento esperado pelo usuário;
10. Dirigir o planejamento e definição de diretrizes para a gestão das ações de faturamento dos serviços prestados, 
atuando em conjunto com o Departamento Administrativo e Financeiro em relação às cobranças pelos serviços 
fornecidos;
11. Dirigir, em conjunto com o Diretor do Departamento de Sistema de Água, a propositura de diretrizes para a 
gestão das ações de monitoramento e fiscalização no fornecimento de água, integrando suas ações com as demais 
unidades da Autarquia, sempre que necessário;
12. Supervisionar todas as atividades relacionadas aos resultados das análises de contas que apresentam 
consumo fora dos padrões históricos determinando as vistorias necessárias, bem como determinar a fiscalização e 
consequente apuração dos casos nos locais das ocorrências; 
13. Dirigir as atividades relacionadas às análises sobre o adimplemento dos usuários, autorizando cortes, ligações 
e religações nas redes de água e esgoto, quando necessário;
14. Supervisionar e determinar diretrizes para a arrecadação, controle das tarifas e demais receitas, bem como 
na direção de atividades para a inscrição dos créditos em dívida ativa, controle de sua cobrança administrativa e 
arrecadação;
15. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, em consonância à legislação e regras 
de conformidade aplicáveis;
16. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada de decisões por parte da Superintendência 
e Diretoria Geral Administrativa;
17. Identificar as necessidades de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores 
integrantes do Departamento;
18. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos do 
SeMAE; 
19. Promover reuniões periódicas com os demais servidores de sua área, a fim de coordenar os estudos e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos serviços do Departamento;
20. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execução das ações integrantes do plano de metas do 
Departamento;
21. Realizar a integração funcional do Departamento com as demais unidades administrativas do SeMAE, de forma 
a garantir a realização das metas institucionais;
22. Determinar, tempestivamente, o envio aos órgãos competentes e de acordo com a legislação e instruções, de 
todas as informações pertinentes ao Departamento;  
23. Distribuir e dirigir a realização do serviço aos demais servidores sob sua supervisão; 
24. Zelar pela transparência de informações públicas do Departamento;
25. Atender às demais Diretorias e Departamentos do SeMAE.

Requisitos: Ensino Superior completo em economia, administração, ciências contábeis, engenharia ou direito, curso 
superior reconhecido pelo MEC, com registro no órgão de classe.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Departamento de Relações com os Usuários

Quantidade: 1
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE ÁGUA
Atribuições:
1. Dirigir, planejar, orientar e supervisionar a realização das competências do Departamento de Sistema de Água 
definidas nesta lei, em linha com as orientações administrativas da Superintendência;
2. Assessorar o Superintendente e o Diretor Geral de Gestão em assuntos referentes à especialidade do 
Departamento, mantendo com eles relação de confiança exigida para o cargo, respondendo pelos assuntos que lhe 
forem delegados pela Superintendência e Diretoria Geral de Gestão;
3. Assessorar a Superintendência no relacionamento com órgãos de controle externo, exclusivamente quanto aos 
assuntos afetos ao Departamento; 
4. Subsidiar as decisões do Superintendente em atividades inerentes ao campo de atuação do Departamento; 
5. Promover ajustes de direcionamento da execução das metas do Departamento, planejar medidas e decidir sobre 
o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas para as unidades 
subordinadas; 
6. Decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima eficácia das 
políticas públicas;
7. Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão da Superintendência ou Diretoria 
Geral de Gestão;
8. Dirigir a elaboração de estudos sobre as necessidades da população do Município de São José do Rio Preto, no 
que tange aos serviços de captação, tratamento e distribuição de água; 
9. Propor normas para os serviços de captação, tratamento e distribuição de água;
10. Estabelecer diretrizes e linhas de ação relativas à gestão dos serviços de operação e manutenção das redes e 
instalações dos sistemas de água;
11. Supervisionar a elaboração de planos de manutenção preventiva e corretiva das redes de água, implementando 
controles de processos adequados ao patamar de qualidade exigido pelas normas vigentes; 
12. Proceder à gestão dos resultados das macromedições e das perdas na rede de água, estabelecendo ações 
preventivas e corretivas que evitem o desperdício no sistema;
13. Estabelecer planos de operação de poços e reservatórios, de acordo com as especificações técnicas de 
segurança e qualidade ambiental; 
14. Fixar diretrizes, respeitada a legislação vigente, para a captação de água e o seu tratamento, com planos de 
controle de qualidade que garantam suas características essenciais; 
15. Estabelecer medidas e providências cabíveis nos casos de paralisações e interrupções nos sistemas de 
bombeamento, tratamento e distribuição de água;
16. Determinar normas para a coordenação de projetos, ações e programas integrados do SeMAE, no tocante ao 
sistema de água;
17. Supervisionar, de forma ampla, o setor técnico–operacional do SeMAE, compreendendo captação, tratamento, 
adução, manutenção e operação dos sistemas de água;
18. Supervisionar e acompanhar a execução de contratos relativos a aquisição de material, obras ou serviços 
contratados pelo SeMAE, dentro de sua área de atuação;
19. Supervisionar e orientar tecnicamente a operacionalização de planos emergenciais, preventivos de situações 
de risco ou que possam comprometer as atividades essenciais do SeMAE, no tocante ao fornecimento de água, 
evidenciando situações de risco com comprometimento das redes existentes e futuras, assinalando pontos críticos, 
oferecendo soluções para equacionamento dos problemas;
20. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, em consonância à legislação e regras 
de conformidade aplicáveis;
21. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada de decisões por parte da Superintendência 
e Diretoria Geral de Gestão;
22. Identificar as necessidades de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores 
integrantes do Departamento;
23. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos do 
SeMAE; 
24. Promover reuniões periódicas com os demais servidores de sua área, a fim de coordenar os estudos e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos serviços do Departamento;
25. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execução das ações integrantes do plano de metas do 
Departamento;
26. Realizar a integração funcional do Departamento com as demais unidades administrativas do SeMAE, de forma 
a garantir a realização das metas institucionais;
27. Determinar, tempestivamente, o envio aos órgãos competentes e de acordo com a legislação e instruções, de 
todas as informações pertinentes ao Departamento;  
28. Distribuir e dirigir a realização do serviço aos demais servidores sob sua supervisão; 
29. Zelar pela transparência de informações públicas do Departamento;
30. Atender às demais Diretorias e Departamentos do SeMAE.

Requisitos: Ensino Superior completo em engenharia, química, biologia ou geologia, curso superior reconhecido 
pelo MEC, regularmente inscrito no seu conselho ou órgão de representação profissional, pessoalmente qualificado 
para a respectiva área de atuação, com as atribuições inerentes ao cargo.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Departamento de Sistema de Água

Quantidade: 1

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO
Atribuições:
1. Dirigir, planejar, orientar e supervisionar a realização das competências do Departamento de Sistema de Esgoto 
definidas nesta lei, em linha com as orientações administrativas da Superintendência;
2.  Assessorar o Superintendente e o Diretor Geral de Gestão em assuntos referentes à especialidade do 
Departamento, mantendo com eles relação de confiança exigida para o cargo, respondendo pelos assuntos que lhe 
forem delegados pela Superintendência e Diretoria Geral de Gestão;
3. Assessorar a Superintendência no relacionamento com órgãos de controle externo, exclusivamente quanto aos 
assuntos afetos ao Departamento; 
4. Subsidiar as decisões do Superintendente em atividades inerentes ao campo de atuação do Departamento; 
5. Promover ajustes de direcionamento da execução das metas do Departamento, planejar medidas e decidir sobre 
o momento e a forma de execução das ações de sua unidade, orientando e coordenando condutas para as unidades 
subordinadas; 
6. Decidir sobre os meios de cumprimento das finalidades de sua unidade de modo a atingir a máxima eficácia das 
políticas públicas;
7. Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão da Superintendência ou Diretoria 
Geral de Gestão;
8. Dirigir a elaboração de estudos sobre as necessidades da população do Município de São José do Rio Preto, no 
que tange aos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto; 
9. Propor normas para os serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto;
10. Estabelecer diretrizes e linhas de ação relativas à gestão dos serviços de operação e manutenção das redes e 
instalações dos sistemas de esgoto;
11. Supervisionar a elaboração de planos de manutenção preventiva e corretiva das redes, estações elevatórias 
e estações de tratamento de esgoto, implementando controles de processos adequados ao patamar de qualidade 
exigido pelas normas vigentes; 
12. Planejar e fixar diretrizes, respeitada a legislação vigente, para a coleta, afastamento e tratamento de esgoto; 
13. Estabelecer medidas e providências cabíveis nos casos de paralisações e interrupções nos sistemas de coleta, 
tratamento e afastamento de esgoto; 
14. Coordenar o controle das redes de esgoto para garantir o sistema separador absoluto, realizando campanhas e 
incursões nas redes para evitar lançamentos clandestinos de água de chuva ou efluentes não domésticos; 
15. Coordenar o controle das estações elevatórias e estações de tratamento de esgotos com as especificações 
técnicas de segurança, garantindo o tratamento e o lançamento de efluentes tratados, de acordo com a legislação 
ambiental vigente;
16. Dirigir a implantação, coordenar, operar e controlar sistemas de emergência para os casos de paralisações e 
interrupções nos sistemas de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, evitando danos ambientais; 
17. Determinar normas para a coordenação de projetos, ações e programas integrados do SeMAE, no tocante aos 
sistemas de esgoto;
18. Supervisionar, de forma ampla, o setor técnico–operacional do SeMAE, compreendendo captação, tratamento, 
adução, manutenção e operação dos sistemas de esgoto;
19. Supervisionar e acompanhar a execução de contratos relativos a aquisição de material, obras ou serviços 
contratados pelo SeMAE, dentro de sua área de atuação;
20. Supervisionar e orientar tecnicamente a operacionalização de planos emergenciais, preventivos de situações de 
risco ou que possam comprometer as atividades essenciais do SeMAE, no tocante a coleta e tratamento de esgoto, 
evidenciando situações de risco com comprometimento das redes existentes e futuras, assinalando pontos críticos, 
oferecendo soluções para equacionamento dos problemas;
21. Zelar pelo cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo SeMAE, em consonância à legislação e regras 
de conformidade aplicáveis;
22. Elaborar relatórios gerenciais e fornecer dados que favoreçam a tomada de decisões por parte da Superintendência 
e Diretoria Geral de Gestão;
23. Identificar as necessidades de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores 
integrantes do Departamento;
24. Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos do 
SeMAE; 
25. Promover reuniões periódicas com os demais servidores de sua área, a fim de coordenar os estudos e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos serviços do Departamento;
26. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execução das ações integrantes do plano de metas do 
Departamento;
27. Realizar a integração funcional do Departamento com as demais unidades administrativas do SeMAE, de forma 
a garantir a realização das metas institucionais;
28. Determinar, tempestivamente, o envio aos órgãos competentes e de acordo com a legislação e instruções, de 
todas as informações pertinentes ao Departamento;  
29. Distribuir e dirigir a realização do serviço aos demais servidores sob sua supervisão; 
30. Zelar pela transparência de informações públicas do Departamento;
31. Atender às demais Diretorias e Departamentos do SeMAE.

Requisitos: Ensino Superior completo em engenharia, química ou biologia, curso superior reconhecido pelo MEC, 
regularmente inscrito no seu conselho ou órgão de representação profissional, pessoalmente qualificado para a 
respectiva área de atuação, com as atribuições inerentes ao cargo.

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Superintendente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Lotação: Departamento de Sistema de Esgoto

Quantidade: 1

ANEXO IV – FUNÇÃO GRATIFICADA CRIADA – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES

CHEFE DA COORDENADORIA JURÍDICA
Atribuições:
1. Assessorar juridicamente a Superintendência e às demais unidades da Autarquia, 
por determinação do Superintendente;
2. Organizar e coordenar estudo, elaboração de pareceres sobre questões eminentemente 
jurídicas, sempre que necessário;
3. Assessorar o Superintendente na redação e encaminhamento de documentos 
relativos à sua área de atuação;
4. Representar, judicial e extrajudicialmente a Autarquia, nas causas em que esta for 
interessada na condição de autora, ré, assistente, oponente ou interveniente;
5. Coordenar emissão de respostas a consultas, pareceres e documentos internos, com 
opinião sobre toda e qualquer matéria de natureza judicial ou de extensão de julgados;
6. Analisar e decidir sobre as proposições das Assessorias, das Diretorias 
Administrativas e de Gestão;
7. Fixar diretrizes ao processo de gestão da Autarquia;
8. Promover, privativamente, a cobrança judicial da Dívida Ativa, bem como de outros 
créditos inclusive decorrentes do exercício da capacidade ativa atribuída ao SeMAE;
9. Orientar a proposição de ações de desapropriação e servidão de passagem, atendendo 
determinação do Superintendente;
10. Coordenar a elaboração de minutas de projetos de lei, regulamentos, decretos e 
outros atos normativos, encaminhando ao Procurador Geral do Município os atos que 
necessitem de trâmite legislativo ou dependam da anuência do Prefeito;
11. Promover a análise e aprovação prévia de editais de licitação, bem como as minutas 
dos contratos respectivos, os instrumentos relativos às concessões, acordos, ajustes ou 
convênios nos quais a Autarquia seja parte, nos aspectos jurídico–formais de redação;
12. Coordenar emissão de pareceres sobre as possibilidades de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, para os casos previstos na legislação; sobre alterações de 
contratos, com base nas justificativas apresentadas pelas áreas requisitantes;
13. Processar sindicâncias e demais procedimentos disciplinares, quando for o caso;
14. Propor ao Superintendente as medidas que se afigurem convenientes à defesa dos 
interesses da Autarquia ou à melhoria do serviço público municipal, especialmente 
nas áreas conexas a sua esfera de atribuições;
15. Zelar pelo estrito cumprimento da legislação concernente à Autarquia, oficiando 
ao Superintendente ou a outra autoridade municipal competente, nos casos em que 
couber;
16. Representar o SeMAE junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, bem como 
perante os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, na defesa dos interesses 
da Autarquia;
17. Zelar pela transparência de informações públicas da Autarquia;
18. Atender aos demais Departamentos do SeMAE, orientando os Diretores em suas 
atividades;
19. Assessorar na criação de planos de ações e estratégias de relacionamento com a 
Requisitos: Ensino Superior completo em Direito, inscrito na OAB e ser Advogado 
efetivo do SeMAE.
Provimento: Função Gratificada atribuída pelo Superintendente.
Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
Lotação: Coordenadoria Jurídica – órgão auxiliar subordinado à Superintendência 
Quantidade: 1

ANEXO V – QUADRO DE QUANTIDADES E LOTAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

Departamentos Coordenadores Chefes de Divisão Supervisores de 
Equipe

Departamento Administrativo, Financeiro e de 
Pessoal 5 3 15

Departamento de Comunicação Social e Relações 
Públicas 0 2 0

Departamento de Planejamento e Obras 4 7 2

Departamento de Relações com os Usuários 3 4 4

Departamento de Sistema de Água 4 8 16

Departamento de Sistema de Esgoto 3 6 6

Unidade Chefe da Coordenadoria Jurídica Supervisor Jurídico Chefe de Divisão
Coordenadoria Jurídica 1 2 1

ANEXO VI – TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SeMAE

Tabela 1 – Estatutários

NÍVEL BÁSICO NÍVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR

Referência Valor em R$ Referência Valor em R$ Referência Valor em R$

R–01     1.791,00 R–01     2.682,00 R–01     6.295,00 

R–02     1.886,00 R–02     2.824,00 R–02     6.660,00 

R–03     1.957,00 R–03     2.930,00 R–03     6.860,00 

R–04     2.038,00 R–04     3.052,00 R–04     7.036,00 

R–05     2.122,00 R–05     3.178,00 R–05     7.304,00 

R–06     2.208,00 R–06     3.306,00 R–06     7.562,00 

R–07     2.297,00 R–07     3.440,00 R–07     7.853,00 

R–08     2.396,00 R–08     3.588,00 R–08     8.149,00 

R–09     2.493,00 R–09     3.733,00 R–09     8.439,00 

R–10     2.592,00 R–10     3.881,00 R–10     8.698,00 

R–11     2.654,00 R–11     3.974,00 R–11     8.940,00 

R–12     2.756,00 R–12     4.127,00 R–12     9.247,00 

R–13     2.864,00 R–13     4.288,00 R–13     9.529,00 

R–14     2.943,00 R–14     4.407,00 R–14     9.869,00 

R–15     3.070,00 R–15     4.597,00 R–15   10.237,00 
Tabela 2 – Celetistas

Tabela salarial de CLT estável e CLT não estável – empregos em extinção

Referência Valor em R$ Nível

R–15 2.129,00 Nível básico

R–15 3.191,00 Nível médio
Tabela 3 – Cargos em Comissão

Cargo Valor em R$
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Assessor     10.245,47 

Diretor de Departamento     11.049,01 

Diretor Geral     12.742,43 

Tabela 4 – Funções Gratificadas e gratificação de desempenho de atividades especiais

Referência Valor em R$

FG.1      1.258,96 

FG.2      2.517,94 

FG.3      3.776,91 

FG.4      4.532,29 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 24/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 30/2022
Contratada: BC AGRO COMÉRCIO EIRELI.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente à contratação de empresa especializada para substituição de 
filme plástico nas estufas agrícolas da ETE Rio Preto, contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra para execução dos serviços em campo, a ser realizada na área da Unidade de Secagem Complementar 
de Lodos e Casa de Desidratação Mecânica de Lodos da Estação de Tratamento de Esgoto de São José do Rio Preto/
SP.
Prazo: 90 dias Data da assinatura: 01.09.2022
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 55/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 65/2022. 
Contratada: IMPERIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de 
portarias e edifícios, nas unidades do SeMAE.
Valor: R$ 1.763.000,00  Prazo: 12 meses  Data da assinatura: 01.09.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, 
justificamos que o pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para 
dar continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. # CREDOR Nº 0419975 – Conhidro Construção Eireli EPP. Valor: R$ 48.400,39. Motivo: Aguardando a 
regularização da documentação. Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
S.J.R.P., 01.09.2022. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Júnior – Superintendente.
Extrato de Portaria nº 98 de 01/09/2022 – CONCEDE: ARTIGO 1º. - Ao (s) servidor (es), abaixo relacionado (s), 
prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119 e 120, com nova redação dada pelas Leis 
Complementares n.º 147 de 14/05/2002, n.º 609 de 22/11/2019 e nos termos dos Decretos n.º 16.868 de 30 de agosto 
de 2013, nº 18.621 de 23/07/2020 e Portaria SeMAE nº 049 de 21/07/2020: 
NELSON ROCHA VIEIRA, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 37, lotado(a) na DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE 
REDES E RAMAIS DE ESGOTO CIVIL E AMBIENTAL, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/09/2022 à 31/07/2027. ARTIGO 2°. - Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação
S.J. Rio Preto, 01.09.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE FOMENTO Nº 17/2022-SEMAS.
Processo Administrativo nº 10/2022
Dispensa de Chamamento Público nº 08/2022-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 Fomento que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.  
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos de emenda 
parlamentar estadual/ Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, destinado a aquisição de equipamentos para 
incremento da execução do Serviço de Proteção Especial para Pessoa com deficiência e suas famílias em Centro Dia, 
no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser repassado em parcela ÚNICA, com recursos oriundos de emenda 
parlamentar estadual/Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, conforme Cronogramas de Desembolso, constantes 
no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/09/2022 a 31/12/2022
Data da assinatura: 30 de agosto de 2022
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social
Valdir Nonato - Presidente da OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 19/2022, 
de 30 de agosto de 2022.
Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de Colaboração nº 17/2022-SEMAS, oriunda do Processo 
Administrativo nº 10/2022.
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 Sônia Maria Rodrigues, responsável pela gestão da Parceria celebrada entre a 
Secretaria Municipal de Assistência Social a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, oriundo de 
emenda parlamentar para o incremento da execução do Serviço de Proteção Especial para Pessoa com deficiência e 
suas famílias em Centro Dia.
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 de costume, 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 DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS NA FORMA DE ACORDO 
DE COOPERAÇÃO COM UNIVERSIDADES INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA 59ª EXPO RIO PRETO, 
Nº 004/2022/SMAA - 59ª EXPO RIO PRETO. Encontra-se aberto da data de publicação deste extrato até o dia 
20/09/2022, o Edital de Chamamento Público para Parceria na Forma de Acordo de Cooperação, para pessoas 
jurídicas interessadas em participar como PARCEIRAS na 59ª EXPO Rio Preto, a ser realizada no período de 19 a 23 
de outubro de 2022, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”. As regras para participação estão no Edital 
de Chamamento Público para a Celebração de Acordo de Cooperação com Universidades, nº 004/2022/SMAA, 
de 31 de agosto de 2022, que pode ser acessado na íntegra no endereço: https://www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/, 
aba INFORMAÇÕES – EXPO RIO PRETO 2022. Informações: exporiopreto@riopreto.sp.gov.br; (17) 3232.0016. 
Antonio Pedro Pezzuto Júnior – Secretário de Agricultura e Abastecimento.

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DAS ÁREAS VI – PARALELA AV. JOÃO 
BATISTA VETORAZZO DO “RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR DE 
MEETING FUN EVENTOS EIRELI
PROTOCOLO: 2022129139/2022250099/2022260432
OBJETO: 5ª EDIÇÃO STORIES PARTY
DATA: 10/09/2022
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO 
PÚBLICO NO TOTAL DE 110 UFM – R$ 7.621,90 – SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS)
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 12/2022 
Data: 01 de setembro de 2022.
Institui, no âmbito municipal, Grupo Gestor para análise e validação das propostas recebidas referentes aos editais 
de chamada pública relacionados às compras de alimentos vinculadas ao “Programa Alimenta Brasil – PAB” – 
modalidades “Doação Simultânea” e “Compra Institucional”, bem como para acompanhamento e monitoramento da 
operacionalização do referido programa.
ANTÔNIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 
de novembro de 2020, DETERMINA:
Art. 1º - A criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, de Grupo Gestor destinado a 
analisar e validar as propostas recebidas referentes aos editais de chamada pública para convocação de agricultores 
familiares locais, cadastrados no Pronaf, para apresentação de propostas de fornecimento de alimentos ao “Programa 
Alimenta Brasil – PAB”, modalidades “Doação Simultânea” e “Compra Institucional”, bem como acompanhar e 
monitorar a operacionalização do referido programa;
Art. 2º - Ficam nomeados para composição do presente grupo gestor:
I – Claudinéia de Fátima Romanzini Delfino – coordenadora do PAB no município;
II – Sara Guerra Ismael Zanchini – técnica 1 do PAB no município;
III – Ana Sílvia Saques – técnica 2 do PAB no município;
IV – Dayana Gabriella Oliveira Araújo Cussioli – acompanhamento do PAB no município;
V – Fábio José de Faria – acompanhamento do PAB no município;
VI – Paulo Henrique Marques Cardozo – monitoramento do PAB no município;
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, em Diário Oficial do município 
e arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em 
vigor na data de sua publicação. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 
REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO.

NOME IM PROTOCOLO
1. DISTRIBUIDORA E EDITORA RIOPRETENSE LTDA 4818301 2022-208288

2. BRUNO AIROSA DA CONCEICAO 22173798871 3900600 2022-236798

3. CIRLEI APARECIDA BUZO PIZZARIA ME 1450620 2022-231531

4. M GERADORES BRASIL EIRELI ME 3387140 2022-246945

5. RAILDA MORELLI CARRARO ME 1476920 2022-252473

6. RAFAEL FARIA LISBOA 33805907893 3926290 2022-245213

7. OI MOVEL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 3496850 2022-253452

8. ROSEMEIRE PRESTES 1479630 2022-245127

9. MARIA DO CARMO MIRANDA BITENCURT MOVEIS USADOS 
ME 1444310 2022-182938

10. FRANCIELI DEZOGO 41928835899 3900000 2022-196728

11. G DE T GOES ESTETICA 3897740 2022-198773

12. DIEGO FERNANDO F. D. DE CASTRO 3121530 2022-202215

13. REGIANE CRISTINA FONSECA PEDROSO 28791227836 3899000 2022-209663

14. STAR FILM RP LTDA ME 1272210 2022-175520

15. ODETE BATISTA ALVES 1477680 2022-219536

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 01 DE SETEMBRO DE 2022.   MARCO AURÉLIO BELETANI DE 
CARVALHO
Coordenador Executivo de Políticas Públicas - Depto de Cadastro de Pessoas e Atividades
SEMFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - AUTÔNOMOS
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO.

NOME IM PROTOCOLO
1. INGRID BOVI 1211660 1. 41542229468
2. ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS FIGUEIREDO

3936760
2. 41542229497

3. ALEX DA SILVA WAITMAN 3465810 3. 41542229942
4. APARECIDO PONTES MIRANDA

1460700
4. 41542229893

5. ELIANA MARCIA SOTELLO CABRERA
3781430

5. 41542230179

6. GISLAINE RAMOS 3024270 6. 41542230315
7. CAIO SOLER ACCORSI 961510 7. 41542230491
8. VITOR HUGO LUCIO 1387930 8. 41542230575
9. EGIDIO IDELFONSO DE AGUIAR

1003100
9. 41542229690

10. CRISTIANE NEVES PALMIERI 3608610 10. 41542230658
11. RENATA CRISTINA MIRANDA DA SILVA

3336550
11. 41542230752

12. JOSE PEDRO JUNIOR 719050 12. 41542230961
13. TAYS PADILHA GUIZI 3562410 13. 41542231509
14. ISRAEL JORGE 3928650 14. 41542231592
15. MARIA APARECIDA DE SOUZA

1253220
15. 41542231760

16. CLAUDIO MIRANDA 3656930 16. 41542231768
17. BRUNO HENRIQUE DONIZETE CAMILO

3499600
17. 41542231876

18. ISAAC JOSE DA SILVA 924100 18. 41542231899
19. LUIZ CARLOS RACANICCHI 989600 19. 41542211566
20. MARIA APARECIDA DE FATIMA AZIZ LOPES

462530
20. 41542232025

21. LAERCIO TINO 1321250 21. 41542232057
22. LUCILIO CESAR BORGES CORVETA DA SILVA

3414370
22. 41542232139

23. POLIANA CARLA GUIRAO 3854370 23. 41542232176
24. ALICE RISSOLI PEREIRA 1190820 24. 41542232435
25. TATIANA BIM VELHO 1381070 25. 41542232510
26. LUCIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES

1375110
26. 41542232547

27. JOSE GILSIENE DE SOUZA 3636310 27. 41542232594
28. SHALOVANE VALE ROMEIRO 1270100 28. 41542232758
29. PAOLA SPINOLA MACHADO 3550230 29. 41542233251
30. LUIS HENRIQUE SABATIN MONTEIRO

3425840
30. 41542233379

31. ARTURO MEDRANO GUTIERREZ
3782700

31. 41542233426

32. LUIS FERNANDO LUCAS RODRIGUES
3287770

32. 41542233464

33. EVERTON MAURÍCIO ALVES 3797870 33. 41542233562
34. MARINA REGINA DOS REIS PAIVA 3419660 41542229564

35. PEDRO FAGUNDES DA SILVA 3939600 41542229679
36. FABIO DEMOSTHENES PAIVA DE AS 3093040 41542230595

São José do Rio Preto, 01 DE SETEMBRO DE 2022.  
MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO
Coordenador Executivo de Políticas Públicas - Depto. de Cadastro de Pessoas e Atividades
SEMFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - EMPRESAS
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO.

                                                        NOME IM PROTOCOLO
1. CLEUCIMAR PEREIRA RIBEIRO 3276870 1. SPN2242271970
2. POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 1353580 2. SPN2292912167
3. L. L. CURSOS PROFISSIONALIZANTES E LIVRARIA 

LTDA 3454680
3. SPN2217374464

4. A DE LIMA E SILVA EIRELI 3643660 4. 41542229519
5. VOXFAN SERVICOS DIGITAIS LTDA 3793620 5. SPN2289436296
6. SUBCRED INFORMACOES CADASTRAIS – EIRELI 3529190 6. SPN2281779522
7. AGRIRENTAL LOCACOES, TRANSPORTES E 

SERVICOS LTDA 3511710
7. SPN2266053262

8. RUBENS RODRIGUES BARRETO 1215310 8. SPN2225572633
9. IAQUEL SERAGUZA CASA DE CARNES LTDA 3761040 9. SPN2217426379
10. MARTINS E FELTRIN VAREJO E ATACADO DE 

CONGELADOS LTDA 3842420
10. SPN2240854351

11. HARIS LANCHONETE LTDA 3431980 11. SPN2257806697
12. BM EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 3379850 12. 41542229580
13. N. N. BRESSANIN – TECNOLOGIA 3866200 13. SPN2236027117
14. VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS 06434518897 3712410 14. 41542229949
15. NICOLAS GOMES COELHO 36426211800 3827210 15. 41542229940
16. LEANDRO LUIS DE LIMA 27905092801 3849960 16. 41542229925
17. ELAINE COSTA 01895367808 3627770 17. 41542229867
18. MARINA FARIA CAVALINI EPP 3467470 18. 41542229836
19. ADRIANO APARECIDO CONCEICAO 34171772869 3789030 19. 41542229835
20. LARISSA ARYADNE CAMACHO RAMOS 43205101863 3902870 20. 41542229817

21. DAF RIO PRETO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 
LTDA 3053720 21. 41542229709

22. DAIANE MARTINS DE MELO TEIXEIRA 31815106883 3361930 22. 41542230035
23. IZABELA CARNEIRO VILLANOVA VIDAL 41157325807 3794430 23. 41542230092
24. SETTIMO BR L’AVENUE SPE LTDA 3866890 24. SPN2296653479
25. AK SERV FESTA RIO PRETO LTDA 3332100 25. SPN2217859912
26. R. C. LODI REPRESENTACAO COMERCIAL 3819500 26. SPN2288803128
27. ZANKRA BRASIL LTDA 3807160 27. SPN2299418139
28. LAIS FERNANDA DO NASCIMENTO GUAREZEMIM 3881280 28. SPN2215045211
29. RODRIGO NECCHI JURKOVICH 3309900 29. SPN2232307999
30. COMERCIO DE PISCINAS SOLARIO RIO PRETO 

LTDA 3054420 30. SPN2228213611

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 01 de setembro de 2022.
ANTÔNIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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31. EDIJAN DE JESUS SERRA MORAIS 03039517376 3941510 31. 41542230040
32. EIDY CRISTINA DE ALCANTARA LIMA 28871872878 3674120 32. 41542230224
33. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 10283858893 3934700 33. 41542230199
34. FABRICIO ROKUTAN LTDA 3833530 34. SPN2221396656
35. TANIA APARECIDA GONCALVES GUIMARAES 3357400 35. SPN2278732672
36. R.R.O. REPRESENTACOES LTDA 3875950 36. SPN2261558816
37. VALDALIA ANDRADE DE ARAUJO 03668951330 3910970 37. 41542230250
38. GLOOV MOBILIDADE ELETRICA RIO PRETO 

LTDA 3912720
38. SPN2268915830

39. MIUZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS 
LTDA 3838800

39. SPN2278096590

40. ZANCHETTA & ZANCHETTA RACOES LTDA 3277390 40. SPN2268475665
41. DURAM & LAPERUTTA RESIDENCIA ASSISTIDA 

PARA IDOSO LTDA 3674740
41. SPN2215409690

42. DAMARIS DA COSTA LEITE 38890446897 3879660 42. 41542230300
43. MARCIO DE FREITAS 07653442897 3792800 43. 41542230365
44. DANIELE CRISTINA VICTORIO MAIA 01746011076 3392990 44. 41542230330
45. SERGIO MOTERANI 92323880810 3879030 45. 41542230324
46. DIEGO DE MELLO PEREIRA EIRELI 3621760 46. SPN2248345897
47. MERCEARIA UNIAO RIO PRETO EIRELI 3692030 47. SPN2295422984
48. JOAO PEDRO JOIA 43527041800 3889580 48. 41542230389
49. JR FRANCO REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA 3819730
49. SPN2242139916

50. IT NETWORKS RIO PRETO LTDA 1293030 50. SPN2254738375
51. PASQUINI & PASQUINI CONFECÇÕES LTDA 978030 51. 41542230447
52. DANVIT SOLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA 3854100 52. SPN2255342119
53. JOAO CARLOS FRUTUOSO 3480020 53. SPN2295577290
54. BERNARDO C CANDEIRA 1259870 54. 41542215307
55. FIBRAS COBRANCA DE RECEBIVEIS LTDA 3682520 55. SPN2285109974
56. YARA SAFADY 3342370 56. SPN2259651815
57. BUENO SERV FESTAS LTDA 3323550 57. SPN2274205225
58. JUILLAN HOLDINGS LTDA 3893500 58. SPN2250637044
59. O CAIXEIRO PRINT GESTAO DE ATIVOS LTDA 3751560 59. 41542230500
60. FISIOCLEMENT SS LTDA 3077570 60. 41542229971
61. MIRELLA PIMENTEL 44524915885 3855660 61. 41542229969
62. GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 10566495694 3600870 62. 41542230435
63. PEDRO COSTA DOS SANTOS 3867150 63. SPN2242582935
64. K. SAUR COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBINAS 3471030 64. SPN2215201260
65. CLINICA CARDIACA PIMENTAL LTDA 3831560 65. 41542230730
66. AIRSOFTPRO ARENA LTDA 3405570 66. SPN2211937081
67. TACIANA PALAMONI BATISTA 26754323850 3733100 67. 41542230781
68. WLADIMIR D ARC PINTO 3560450 68. SPN2242920673
69. VANESSA DA SILVA MELO LTDA 3113500 69. SPN2299895616
70. BEATRIZ PREVI NOVELLI 43192141883 3810200 70. 41542230840
71. NIKULAI IGLESIAS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 

EIRELI 3839390
71. SPN2284166365

72. ARAUJO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3904890 72. SPN2217699541
73. UTILCASA ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS 

E UTILIDADES LTDA 3453160
73. SPN2263437803

74. SECCHES TRANSPORTES LTDA 3462250 74. SPN2288490597
75. LUCIANO BERTINI PEREIRA 3694760 75. SPN2274157885
76. FRIG’ WEST TRANSPORTES EIRELI 3748530 76. SPN2285866672
77. EDGARD GUDELI 10948432888 3116720 77. SPN2229466709
78. CLEMENTINA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO 

EIRELI 3476460
78. SPN2241045669

79. LV SPORTS LTDA 3819930 79. SPN2230781276
80. T K DA MOTA SOARES 3187460 80. SPN2264572255
81. ALINE FRAZATO AREDES DOS SANTOS 

35809379877 3340390
81. 41542231116

82. DAMA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 3839130 82. 41542231101
83. DIEGSON CANDIDO BRASIL 91326125320 3668280 83. 41542231025
84. LIGIA MARIA DE ASSIS CICILIO 35019023876 3883520 84. 41542230971
85. VALDEIR TRABALON 20446627879 3873100 85. 41542231164
86. PAULO DO AMARAL RIO PRETO ME 1015050 86. 41542231176
87. JAMES MURPHY REAL ESTATE DEVELOPMENTS 

LTDA 3849660
87. SPN2280755845

88. BINAO MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS 
LTDA 3140330

88. SPN2275890200

89. ABS COMERCIO E SERVICOS RIO PRETO EIRELI 1336070 89. SPN2242381591
90. CELIA APARECIDA CUELLAR DE JESUS 

03589998806 3605570
90. 41542231227

91. FB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. 3893600 91. SPN2240567022
92. MOURA & ARO LTDA 3796850 92. SPN2297775088
93. GRACIANO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E 

COMERCIO EM GERAL LTDA 3757350
93. SPN2279487317

94. RV DISTRIBUIDORA DE MODA INTIMA LTDA 3834420 94. SPN2218015887
95. CHASSI FORT RIO PRETO LTDA 3249520 95. SPN2219382981
96. ANDRE LUIZ VASCONCELOS MOREIRA 30988404800 3846030 96. 41542231316
97. CAMILA DA SILVA SEVERIANO 22542142840 3435790 97. 41542231309
98. ANTONIO MANOEL LUCIO 18149955879 3944440 98. 41542231374
99. ALINE DA CRUZ NOGUEIRA 38321550827 3384510 99. SPN2211161708
100. MARIA ARLETE DESANI ME 3042520 100. 41542230890
101. MAIRA DONZELLINI ROMA – EIRELI 1440630 101. SPN2231054149
102. FELIPE ESAKI ROMAN 3878360 102. SPN2289615846
103. OSMAR LIDUBINO DA COSTA JUNIOR 

28282933864 3180540
103. SPN2235759175

104. CLAUDIANE VICENTE RIBEIRO 3395560 104. SPN2256154091
105. H BRASSOLATI ME 3037170 105. 41542227051
106. AFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ROUPAS LTDA 3605690
106. 41542231469

107. ROBERTO FAUSTO DOS SANTOS 
22674660821 3207770

107. 41542231512

108. IZABEL CRISTINA FETTI 3366890 108. SPN2282058818
109. VALTREC-MANUTENCAO E REPARACAO 

DE MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS 3198760
109. SPN2211330992

110. THIAGO HENRIQUE BATISTA PEREIRA 
44718744890 3844240

110. 41542231541

111. BEDIN & BEDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3753920 111. 41542231560
112. ITALIAGO RESTAURANTE RIO PRETO 

LTDA 3854320 112. 41542231575

113. RICARDO TAKEO MURAKAMI 3041310 113. SPN2269976345
114. OFFICE LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA 

LTDA 3263110 114. SPN2228866087

115. FABIANA KARLA FERRARI 38946161809 3298030 115. SPN2242614793
116. ESPETISCOS FOOD TRUCK RIO PRETO 

EIRELI 3391190 116. SPN2236451346

117. GRACIANA CASSIANO CHACON PAZIN 
18446633884 3873480

117. 41542231608

118. APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 
01863030840 3341010

118. SPN2218895389

119. MARIA PONTES MIRANDA 01889743852 3918580 119. 41542231708
120. DANTE GABRIEL NUNES ZANOTI 

35012531841 3792220
120. 41542231723

121. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA 
DE URGENCIA E EMERGENCIA ABRAMURGEM 
CAPITULO NOROESTE PAULISTA

3422980
121. 41542231182

122. M M CAETANON LIMA MARCENARIA 3777940 122. 41542231579
123. VILMA JAQUETTO PEREIRA S J DO RIO 

PRETO 1219040
123. SPN2289439227

124. LEONICE MAZZI VELO 3911940 124. SPN2230438058
125. JUNAS HOLDINGS LTDA 3893510 125. 41542231794
126. AUTOPRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA ME 3536920 126. 41542231821

127. J MARCELINO COSTA CONFECÇÕES 3552970 127. 41542231873
128. ROSA LIMA FEITOSA FIGUEIRA 967370 128. SPN2290821196
129. D. DROPPE GODOY – OPERADORA 3023700 129. SPN2225726633
130. CASSIA CAROLINA BRAGA 3041200 130. 41542231898
131. ROVATO LTDA 3728980 131. SPN2245029048
132. BJC TRANSPORTES LTDA 3828960 132. SPN2283511869
133. KLEYTER DOS SANTOS ROBERTO 

21627281843 3557330
133. 41542231919

134. ELIANA MARCIA SOTELLO CABRERA 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 3918830

134. SPN2265664145

135. GX GLOBAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA 3870970 135. 41542231944

136. RICARDO NABUCO VANCAN LTDA 3564210 136. SPN2245229953
137. FERRANTE TELECOM COMERCIO DE 

RADIOCOMUNICACAO LTDA. 3331280
137. SPN2271343791

138. NATHALIA FUJITA DE MOURA 3230560 138. SPN2263908628
139. RONIVALDO RODRIGUES FUNILARIA ME 3170810 139. 41542231969
140. DENER MARTINS DE ALMEIDA 3422740 140. SPN2284306387
141. ANA LUCIA OLIVEIRA PAIXÃO 36786689841 3604850 141. 41542231975
142. SCAN PRINT LTDA 3058460 142. SPN2213222625
143. V M DE C DEL ARCO PRODUTOS 

NATURAIS 3856410 143. SPN2250355972

144. HIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3796380 144. SPN2240047476
145. LCDZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3522360 145. SPN2245821109
146. ELENILSON GRECCO DA MOTA 

20267552807 3718820
146. 41542232002

147. MARA RUBIA SANTOS SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3860790

147. 41542232013

148. NATURALLE COMERCIAL RIO PRETO LTDA 
ME 1007100 148. 41542232041

149. M S R CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA 3770200 149. 41542232071
150. KAREN BIANCHI LOPES 22050054807 3587120 150. 41542232075
151. UNIDADE DE FISIATRIA LTDA 1087470 151. SPN2228001279
152. MONIZA FERREIRA TRANSPORTES LTDA 3326240 152. SPN2232107552
153. G.C.TONIOLI – BEBIDAS 3556740 153. SPN2276080968
154. ALICE SLADE FRACASSO 48053224890 3853260 154. 41542232130
155. POLIANA CARLA GUIRAO 35033757830 3340950 155. 41542232154
156. BTLF FRANCHISING LTDA 3846620 156. 41542232184
157. PAULO AUGUSTO GOMES CONSTRUCAO 3139960 157. SPN2229963429
158. GISELA ANDREA FUENTES URZOLA 

CLINICA MEDICA 3580960
158. SPN2285916950

159. TWS REPRESENTACOES LTDA 3828880 159. SPN2249504959
160. W A RIO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO 

LTDA 3647560 160. 41542232206

161. FOTO STUDIO J. F. EIRELI 3091160 161. SPN2265669787
162. A. M. T. PINHO MAIA 1305810 162. SPN2265637348163. R R TEIXEIRA RP COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA 3346700
163. SPN2231164555

164. LUIS FRANCISCO TROMBINI 3636720 164. SPN2216840667
165. SOCCER AND BEER LANCHONETE E POLI 

ESPORTIVO LTDA 1072130
165. 41542232149

166. VIVENDAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA 891300 166. 41542232151

167. JOSE LUIZ VENDRAME 3716360 167. 41542232326
168. X & S CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 3690840 168. SPN2232324664
169. NANTES & CIA LTDA ME 3056670 169. 41542232355
170. DEUSILENE RODRIGUES DE MOURA 

03779541106 3887390
170. 41542232374

171. LENIR CASTELANO DE SOUZA PIM 
77514939687 3373490

171. 41542232382

172. KAROL MODAS RIO PRETO LTDA 3126890 172. SPN2290371382
173. DINA APARECIDA BESSA MANZANARES 

ME 3231520 173. 41542232336

174. ROTSERV RESTAURANTE RP LTDA 3827090 174. SPN2238122503
175. AC - GEOLOGICAL SERVICES LTDA 3446250 175. SPN2215340261
176. AGRO REIS SAOPAULO LTDA ME 3020950 176. 41542232480
177. BAR DO CARLAO RIO PRETO LTDA 3160090 177. SPN2256024971
178. C V MARTINS RIO PRETO REFEICOES 

LTDA 1424280 178. SPN2285235525

179. MONIKA CRISTINA GIMENEZ 33312350832 3860470 179. 41542232541
180. MF CONSULTORIA E PESQUISA LTDA 3531730 180. 41542232557
181. DEISE APARECIDA DA SILVA 22768563862 3454230 181. SPN2250200694
182. BIOTRADING IMPORTACAO EXPORTACAO 

E COMERCIO LTDA 3618880
182. 41542207071

183. MAYARA CARDOSO CAMANHO 
44096821802 3819080 183. 41542232616

184. BRIGIDA DA G. DE OLIVEIRA 3172960 184. SPN2294251725
185. G F LANCHONETE & SERV-FESTAS LTDA 3892640 185. SPN2255072967
186. WILMA DIAS FERRANTE RIO PRETO 124770 186. 41542232668
187. BENEDITO APARECIDO RODRIGUES 

SERVICOS 3219630
187. SPN2220777770

188. SLV COMERCIO DE CONFECCOES E 
ACESSORIOS LTDA 3073030

188. SPN2260835506

189. FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA 
08075608801 3919550

189. 41542232804

190. VINICIUS JOSE SIMAO 39932139807 3871670 190. 41542232806
191. GABRIELA AMORIM DOS SANTOS 

47069225857 3942480
191. 41542232817

192. WDG SOLUCOES EM SISTEMAS E 
AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA ME 3289920

192. 41542232851

193. F. A. CLINICA DE ESTETICA – EIRELI 3906460 193. SPN2229893141
194. AGNALDO OZORIO DE RESENDE 

14430556890 3871490
194. 41542232860

195. P. ZAGATO SOARES 3485880 195. SPN2222667756
196. MRM COMERCIO DE PRODUTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA 3828190
196. SPN2210904520

197. MC DROGARIA LTDA ME 3369690 197. 41542232834
198. MARIANA FAZIO GARCIA 33890610889 3248540 198. 41542232962
199. RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES 

DE ROUPAS S/A 3472180
199. SPN2248415205

200. PROVIDER CLEAN & SERVIÇOS LTDA 3815150 200. 41542233043
201. PAULO CLEMENTINO DOS SANTOS 

05917040800 3955610
201. 41542233059

202. SEBASTIAO SABINO DA SILVA 
02587372801 3558150

202. 41542233070

203. ANA MARIA DE BRITO SILVA GAETAN 
22267725886 3356810

203. 41542233082

204. VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA 
46020231852 3601870

204. 41542233099

205. ADRIANA BASSAN MORENO LTDA 3346930 205. 41542233115
206. INES DE SOUSA CAETANO 27693364870 3527970 206. 41542233118
207. RM BRAZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3877740 207. 41542233119
208. LILIAN BORGES RIBEIRO DUARTE 

35740088801 3841090
208. 41542233132

209. BCRP PORTAL DE GAME LTDA 3851130 209. SPN2285064714
210. FERNANDES GESTAO EMPRESARIAL 

LTDA 3855700 210. SPN2283018163

211. RODRIGO MARCOLLA TAPPI 3469640 211. SPN2253505837
212. TAINARA SOUZA DE ANDRADE 

42102127842 3317270 212. 41542233214

213. PALOMA GOMES ENCINAS 41669354881 3937530 213. 41542233264
214. CLINICA PEDIATRICA UNI-PED LTDA 1328710 214. SPN2256520551
215. MUSCLE COOKIES LTDA 3878670 215. 41542233258
216. PRUDENTE CONSULTORIA EM 

RECURSOS HUMANOS LTDA 3867480
216. SPN2281106523

217. JULIANA PERPETUA BARRETO DO 
NASCIMENTO 34516543850 3939470

217. 41542233327

218. ADRIEL DE MENEZES SANTOS 
36928206829 3723510

218. 41542233328

219. EDSON DIAS GARCIA ASSESSORIA ME 3406830 219. 41542233344
220. HERBERT ELVIS DA SILVA GUIMARAES 

48114651806 3455720 220. 41542233350

221. DALVA CARLOS PARREIRA 3554200 221. SPN2278088040
222. JESIEL BEZERRA LEAO 00864723806 3680560 222. 41542233366
223. VAGNER ANTONIO DA SILVA & CIA LTDA 1254470 223. SPN2234894351
224. RIO PRETO FERRAMENTAS ESPECIAIS 

EIRELI 3236310 224. SPN2291230190

225. ERNESTO GUARIENTO JUNIOR 3165480 225. SPN2235261860
226. NANCI ROSA DE SOUZA 10284533882 3514830 226. 41542233403
227. JOICE EDDINE DE SA 44160375898 3734780 227. 41542233411
228. GISELA FRANCA OTTOBONI MARSON 

32098123817 3864210
228. 41542233455

229. A F DE LIMA ALVES TRANSPORTES EIRELI 3806550 229. SPN2230647795
230. JAQUELINE CRISTINA DE DEUS ARAUJO 

38161640807 3893880
230. 41542233466

231. ALINE CARVALHO DE SOUZA FOTOS ME 3050140 231. 41542233478
232. SILMARA BARBOZA PEREIRA TELES 

12167272871 3911590
232. 41542233483

233. ALL LIFE SERVICOS LTDA 3954610 233. SPN2229408849
234. TRINCA CONFECCOES LTDA 3114340 234. SPN2218147345
235. IFFI FINANCAS CORPORATIVAS STRFREI 

LTDA 3713290 235. SPN2250171667

236. GONCALVES STOPPA MODA E 
ACESSORIO LTDA ME 3264750

236. 41542233501

237. DORCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS 
18460443833 3686350

237. 41542233569

238. V. B. DA SILVA MANUTENCAO E LIMPEZA 
– EIRELI 3475090 238. SPN2293451632

239. VALQUIRIA DE OLIVEIRA MARTINS 
31210588862 3643340

239. 41542233571

240. MARCELO NUNES SIQUEIRA 33913999884 3564600 240. 41542233573
241. RAPHAEL RADUAN LOPES 40161733883 3749690 241. 41542233611
242. MARILIA BITTAR 11878879863 3761030 242. 41542233618
243. DROGARIA SÃO PAULO S/A 3367510 41542221306
244. M A ALVES DO NASCIMENTO 

CONSTRUÇOES ME 3175060
41542223144

245. M D DA SILVA BICICLETARIA 3058280 41542228163
246. PEDRO HENRIQUE TEODORO 

TRANSPORTES ME 3433930
41542228185

247. J DREAN CONSTRUÇÃO E NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 3575290

41542228721

248. SUELY APARECIDA CILIANO ME 3008790 41542228890
249. V GUSTAVO DE CARVALHO ME 3340640 41542229507
250. FORTUNATO MATAROZZO FILHO 

08075884825 3915710
41542229587

251. THE HOMEGAME PROMOCAO DE 
EVENTOS LTDA 3696760

SPN2064316137

252. R M C D SANTOS CORRETAGEM DE 
SEGUROS DE VIDA 3532720

SPN2277639770

253. APARECIDA DE SOUZA CARDOSO BAR ME 1174980 41542230041
254. ANDREZA ROMERA VIEIRA NETTO 

25813825894 3128150
41542230106

255. EDUARDO FERNANDO DE GOES 
16974236808 3505740

41542230353

256. RAHAL CLINICA MEDICA LTDA 3874040 41542230497
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257. GRUPO ESCOTEIRO RAFAEL TOBIAS DE 
AGUIAR 3148050 41542230843

258. RARIMAR MERCADO LTDA 3781180 SPN2297125590
259. FABIANA CRISTINA DE SOUZA 

FIGUEIREDO 12179729863 3131690
41542230869

260. MRM FERREIRA PROJETOS DE 
ENGENHARIA 3580310

41542231077

261. RODRIGO COLNAGO CONTRERAS 
41858829801 3852680

41542231051

262. R M S/C LTDA 1216640 41542230962

São José do Rio Preto, 01 DE SETEMBRO DE 2022.  
MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO
Coordenador Executivo de Políticas Públicas - Depto. de Cadastro de Pessoas e Atividades
SEMFAZ
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PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000259115 00665/14 360 GRAUS SPORTS BAR LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257944 00024/14 A A DE SOUZA SILVA LIMA GAS ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000012376 02259/20 A C A TORRESILHA E DA SILVA 
DROGARIA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000039340 02259/20 A C A TORRESILHA E DA SILVA 
DROGARIA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000171229 01150/15 ALESSANDRA RODRIGUES DE 
MENDONCA CABREIRA SCANDIUZZI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000081104 00949/02 ALVES DOS REIS & OLIVEIRA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000081106 00949/02 ALVES DOS REIS & OLIVEIRA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000083216 00949/02 ALVES DOS REIS & OLIVEIRA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000081584 00240/22 ANA JULIA MICHELON FIGUEIREDO Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000257388 01231/14 ANA MARIA FERNANDES BAR ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000172600 00447/05 ANDERSON FURTADO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000172598 00665/05 ANDERSON FURTADO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000066447 00666/10

ARCD ASSOCIACAO DE 
REABILITACAO DA CRIANCA 

DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000066452 00666/10

ARCD ASSOCIACAO DE 
REABILITACAO DA CRIANCA 

DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000066520 00666/10

ARCD ASSOCIACAO DE 
REABILITACAO DA CRIANCA 

DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000066524 00666/10

ARCD ASSOCIACAO DE 
REABILITACAO DA CRIANCA 

DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000161027 00666/10

ARCD ASSOCIACAO DE 
REABILITACAO DA CRIANCA 

DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000161039 00666/10

ARCD ASSOCIACAO DE 
REABILITACAO DA CRIANCA 

DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2022000174359 00894/22 ASSB COMERCIO VAREJISTA DE 
DOCES LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000174935 00174/21 ASSIS CLINICA DE 
FONOAUDIOLOGIA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000174942 00175/21 ASSIS CLINICA DE 
FONOAUDIOLOGIA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176731 00682/05
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000133666 02236/09
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000173722 01329/12 ASSOCIACAO RENASCER
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000173729 01329/12 ASSOCIACAO RENASCER
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000257399 01387/14 BAR DO BOLÃO RIO PRETO LTDA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000163765 02580/19 BARUFI & SISCAR SERVICOS 
MEDICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000257371 00877/14 BASSAN & MENDES CHOCOLATES 
LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000189347 01083/21 BELLA MORADA RESIDENCIA PARA 
IDOSOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257930 01190/14 BONGIOVANNI & CARVALHO RIO 
PRETO LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000257798 00296/14 C C BORGES FILICI ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257722 00958/14 CARLOS A DOS SANTOS BAR ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257359 00946/14 CARNES & FORMAS LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000175501 01210/04 CASA DE CARNE ANTONIETTI LTDA 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000259028 00880/14 CASAGRANDE & MAGRINI LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000099118 00047/17 CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000099116 00251/99 CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257782 00930/14 CICERO NARCISO NOBRE SERV 
FESTAS ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000167371 00350/09 CLINICA PEDIATRICA UNI-PED LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000167379 00350/09 CLINICA PEDIATRICA UNI-PED LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000174359 00894/22 ASSB COMERCIO VAREJISTA DE 
DOCES LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000174935 00174/21 ASSIS CLINICA DE 
FONOAUDIOLOGIA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000174942 00175/21 ASSIS CLINICA DE 
FONOAUDIOLOGIA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176731 00682/05
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000133666 02236/09
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000173722 01329/12 ASSOCIACAO RENASCER
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000173729 01329/12 ASSOCIACAO RENASCER
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000257399 01387/14 BAR DO BOLÃO RIO PRETO LTDA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000163765 02580/19 BARUFI & SISCAR SERVICOS 
MEDICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000257371 00877/14 BASSAN & MENDES CHOCOLATES 
LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000189347 01083/21 BELLA MORADA RESIDENCIA PARA 
IDOSOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257930 01190/14 BONGIOVANNI & CARVALHO RIO 
PRETO LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000257798 00296/14 C C BORGES FILICI ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257722 00958/14 CARLOS A DOS SANTOS BAR ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257359 00946/14 CARNES & FORMAS LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000175501 01210/04 CASA DE CARNE ANTONIETTI LTDA 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000259028 00880/14 CASAGRANDE & MAGRINI LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000099118 00047/17 CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000099116 00251/99 CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257782 00930/14 CICERO NARCISO NOBRE SERV 
FESTAS ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000167371 00350/09 CLINICA PEDIATRICA UNI-PED LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000167379 00350/09 CLINICA PEDIATRICA UNI-PED LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000167383 00350/09 CLINICA PEDIATRICA UNI-PED LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000176228 00911/22 CLINICA SCHIAVO LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000106482 00752/09 CLINMED LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257856 01418/14 CPM CINEMAS LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000346768 02536/18 D L P CENTRO ESPECIALIZADO EM 
TERAPIAS ESTETICAS EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000346810 02536/18 D L P CENTRO ESPECIALIZADO EM 
TERAPIAS ESTETICAS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000135674 02536/18 D L P CENTRO ESPECIALIZADO EM 
TERAPIAS ESTETICAS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000257378 01226/14 D N PEREIRA AÇOUGUE ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000117907 01198/21 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000117910 01198/21 DC ODONTOLOGIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000117917 01199/21 DC ODONTOLOGIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000117918 01199/21 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000090939 00834/21 DO VIZINHO HAMBURGUERIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000241909 00834/21 DO VIZINHO HAMBURGUERIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000243900 00834/21 DO VIZINHO HAMBURGUERIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000090933 00835/21 DO VIZINHO HAMBURGUERIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000103669 00397/98 DOCERIA SCHMIDT LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000169424 00902/22 DODGE AMERICANBAR 
RESTAURANTE LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000257407 01723/14 DORCE DA SILVA E CIA LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000003234 01222/16 DROGARIA MAIS SAÚDE NORTE 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000192640 01222/16 DROGARIA MAIS SAÚDE NORTE 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000192660 01222/16 DROGARIA MAIS SAÚDE NORTE 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000079008 02414/18 DROGARIA SETVALLEY LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000238047 00378/00 EUNICE GARCIA DA SILVA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000105779 01741/18 EXTREMA MERCANTIL DE 
ALIMENTOS EIRELI ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000115668 01741/18 EXTREMA MERCANTIL DE 
ALIMENTOS EIRELI ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000115675 01741/18 EXTREMA MERCANTIL DE 
ALIMENTOS EIRELI ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000174574 01191/10 F R DE ANDRADE LANCHONETE ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000290323 00743/02 FARMA SOL RIO PRETO COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000022242 00266/13 FAUSTINO FREITAS COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000232121 00266/13 FAUSTINO FREITAS COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000106429 00334/98 FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000163438 00865/22 FRAPORTI COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000171686 00376/04 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000207405 00376/04 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000207415 00376/04 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000213931 01012/22 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000257838 01284/14 GISELE GASTALDI FERREIRA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000025022 00081/22 GLAUCIA CRISTINA FEROLDI Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000024947 01095/02 GLAUCIA CRISTINA FEROLDI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000259440 01379/14 GRÃO RIO PRETO LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000259418 00360/14 GRILL BRASIL BUTIQUIM LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000219246 00171/19 HOSPITAL DE TRANSICAO RIO 
PRETO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000259014 00528/14 IOLANDA FERNANDES 37678880847
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000187553 00279/98 ISRAEL DE OLIVEIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000167965 00885/22 IVO BATISTA RAMOS Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000328356 00785/20 J C R PELEGRINI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204596 00785/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000204674 00785/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000328347 00786/20 J C R PELEGRINI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204643 00786/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000204655 00786/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000328350 00787/20 J C R PELEGRINI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204581 00787/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000204584 00787/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000328342 02404/19 J C R PELEGRINI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204569 02404/19 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000204573 02404/19 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000087194 01257/03 J P M E FARMACIA DE 
MANIPULAÇAO LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2021000354695 00180/18 J V DE BRITO TRANSPORTES ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2021000354698 00180/18 J V DE BRITO TRANSPORTES ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000171089 01759/16 JOSE EMILIO CORRAL 88924947834 Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257805 01603/14 JULIANA MATTOS ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257824 01199/14 KATIA HARUE YAMAGUTI FEDOZZI 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000170940 00020/14 LENON SOARES MALDONADO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176294 00912/22 LOTERICA PRINCESA DO PRACA 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000175425 00631/19 LR ROSALES CHOCOLATES FINOS 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000027870 01049/10 LUCIANO PEDRIN CARVALHO 
FERREIRA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000130037 00708/16
LUMIAR HEALTH BUILDERS 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000011781 00377/18 MARCEL CAMACHO BELLLINI 
DROGARIA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053120 00161/22 MARCELA NEVES HUAIXAN Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000259076 00838/14 MARIA LENOISA DA SILVA SANTOS 
RODRIGUES 323333832

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS
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2022000204674 00785/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000328347 00786/20 J C R PELEGRINI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204643 00786/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000204655 00786/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000328350 00787/20 J C R PELEGRINI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204581 00787/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000204584 00787/20 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000328342 02404/19 J C R PELEGRINI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204569 02404/19 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000204573 02404/19 J C R PELEGRINI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000087194 01257/03 J P M E FARMACIA DE 
MANIPULAÇAO LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2021000354695 00180/18 J V DE BRITO TRANSPORTES ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2021000354698 00180/18 J V DE BRITO TRANSPORTES ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000171089 01759/16 JOSE EMILIO CORRAL 88924947834 Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257805 01603/14 JULIANA MATTOS ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257824 01199/14 KATIA HARUE YAMAGUTI FEDOZZI 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000170940 00020/14 LENON SOARES MALDONADO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176294 00912/22 LOTERICA PRINCESA DO PRACA 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000175425 00631/19 LR ROSALES CHOCOLATES FINOS 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000027870 01049/10 LUCIANO PEDRIN CARVALHO 
FERREIRA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000130037 00708/16
LUMIAR HEALTH BUILDERS 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000011781 00377/18 MARCEL CAMACHO BELLLINI 
DROGARIA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053120 00161/22 MARCELA NEVES HUAIXAN Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000259076 00838/14 MARIA LENOISA DA SILVA SANTOS 
RODRIGUES 323333832

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000257770 00652/14 MARINA TEIXEIRA LOPES 
FERNANDES 12168391823

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000145671 00348/17
MAURO PEDRIN ACUPUNTURA E 
PRODUTOS NATURAIS EIRELI ME 

ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000259434 00993/14 MAYLA DANITHIELLE ROMERO 
TOLEDO 33735057802

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000187242 00964/22 MF DISTRIBUIDORA DE 
COSMETICOS RIO PRETO LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000115205 00441/18 MICHAEL HEBERT LIMA DA SILVA 
37613759806

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000259121 01213/14 MIRIAM REGINA BONFA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000285108 00449/98 MULTIFORMULAS FARMACIA DE 
MANIPULACAO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000287659 00449/98 MULTIFORMULAS FARMACIA DE 
MANIPULACAO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000287663 00449/98 MULTIFORMULAS FARMACIA DE 
MANIPULACAO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2021000287668 00449/98 MULTIFORMULAS FARMACIA DE 
MANIPULACAO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000089025 00449/98 MULTIFORMULAS FARMACIA DE 
MANIPULACAO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000217233 00449/98 MULTIFORMULAS FARMACIA DE 
MANIPULACAO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000258990 01072/14 N A PEREIRA ALIMENTOS EIRELI 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000257763 00811/14 NATURALI'S LANCHONETE LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000163331 00819/22 NEVES MARMITARIA LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000257790 01722/14 NH CAFE LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257385 00533/14 NONATO EMBALAGENS LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000175236 00909/22 OLIVEIRA & OLIVEIRA RIO PRETO 
RESTAURANTE LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000036133 00839/98 PONGELUPI & PONGELUPPI LTDA 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000219212 00117/16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000257404 01491/14 PRISCILA NEVES BERNECULE ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000259088 00007/14 R I DA SILVA MERCEARIA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000257393 00784/14 RAP DO NASCIMENTO 
INFORMATICA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000257814 01421/14 RENATO MACEDO FILICI ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000172679 00891/22 ROMUALDO HILARIO MOREIRA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000027275 01193/18 SAES CLINICA MEDICA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000096557 01690/16 SANTOS & RAMOS S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176000 01686/11 SAO PAULO SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052938 00045/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052106 00222/21 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000054055 00269/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053930 00350/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000037776 00371/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000108318 00371/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000051504 00371/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000054119 00377/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052499 00583/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000054110 00660/15 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052103 00707/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053909 00852/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053240 00985/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052861 00986/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052077 01085/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052005 01101/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052019 01103/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052078 01109/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052083 01110/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052146 01112/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000039674 01113/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000108260 01113/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000257814 01421/14 RENATO MACEDO FILICI ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000172679 00891/22 ROMUALDO HILARIO MOREIRA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000027275 01193/18 SAES CLINICA MEDICA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000096557 01690/16 SANTOS & RAMOS S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176000 01686/11 SAO PAULO SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052938 00045/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052106 00222/21 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000054055 00269/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053930 00350/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000037776 00371/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000108318 00371/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000051504 00371/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000054119 00377/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052499 00583/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000054110 00660/15 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052103 00707/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053909 00852/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053240 00985/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052861 00986/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052077 01085/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052005 01101/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052019 01103/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052078 01109/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052083 01110/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052146 01112/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000039674 01113/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000108260 01113/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000052117 01113/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052946 01114/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000051560 01146/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052259 01147/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052521 01149/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052533 01150/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052540 01151/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052864 01153/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052899 01156/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052855 01163/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052865 01164/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052895 01167/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052905 01168/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052933 01170/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052831 01332/21 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052822 01476/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000052248 02291/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000053899 02370/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000089355 00364/17 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000084648 00366/17 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000089364 00367/17 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000084651 02664/20 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176722 00913/22 STELAMARYS BARUFI Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000175973 00433/22
SUPER SHOPPING DA UTILIDADE 

DE SAO JOSE DO RIO PRETO II 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000259426 01544/14 TEODORO & ALMEIDA RIO PRETO 
BAR E LANCHONETE LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000166208 00901/22 THE BEST ACAI RIO PRETO LOJA 02 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000217394 01377/20 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2021000217405 01377/20 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000247974 01377/20 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000247990 01377/20 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000228702 01833/20 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000221249 00873/20 UPA REGIAO NORTE Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000172786 00316/20 URIAS FLAUSINO FILHO ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000055057 00070/11 VICTOR SOARES RODRIGUES DA 
CUNHA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000259446 01260/14 VILLA LANCHES RIO PRETO LTDA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000172603 00761/12 VILMAR DA SILVA DIAS Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176206 00910/22 VM DACIA COFFEE HOUSE LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000173790 00877/22 WB ATELIE DENTAL COMERCIO E 
SERVICOS LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000030488 00093/22 CDAC CENTRO DE DIAGNOSTICOS 
DE ANALISE CLINICAS LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000003931 01818/19 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
SJRP LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000103806 01818/19 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
SJRP LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000104283 01818/19 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
SJRP LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000105241 01822/19 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
SJRP LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000212235 00331/21 VIDA RESIDENCE CASA DE 
REPOUSO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

Karina Elias de Souza
Coordenadora da Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2022.

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ADMILSON APARECIDO GOMES ME 01370/22 AIF-S-N 000420

ESPAÇO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA ME 01373/22 AIF-P-A 000298

EVC DISTRIBUIDORA DE SALGADOS LTDA 01369/22 AIF-M-L 000294

FRS SUPERMERCADO LTDA 01372/22 AIF-A-O 000002

RENATO FRAGA 01371/22 AIF-A-J 000008

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ESPAÇO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA ME 01373/22 AIP-P-A 000316

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ESPAÇO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA ME 01373/22 TRM-P-A 000608

EDITAL DE RECURSO DE PENALIDADE DE MULTA INDEFERIDOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
LOJAS CEM S A 01231/20 2021000017060 AIP-P-F 000058

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
4º CARTORIO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 01321/20 AIP-A-LF 000411

DANTIELE APARECIDA DE LIMA MELEGAN 01259/20 AIP-A-L 000410

GABRIEL DANTAS FLORIANO 01257/20 AIP-A-L 000409

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO
CRITEC INOX 
COMERCIO 
EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA ME

01852/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 
QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-A-S 000225

HARRISON RODRIGUES 
MARTINS 01816/20

1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 

CENTAVOS)
NRM-A-L 000200

HENRIQUE 
GONÇALVES FELIX DA 
SILVA

01820/20 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E 
NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NRM-A-L 000201

IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

01054/18
1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS E 
OITENTA E OITO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-S-A 000030

JOAO JOSE 
FRANCISQUINI 01445/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-A-L 000202

JOSE AIRTON FREITAS 
GUERRA 31873502320 00313/19

1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 

CENTAVOS)
NRM-A-L 000198

LOJAS CEM S A 01231/20 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E 
NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NRM-P-A 000115

PROJECOPY 
TECNOLOGIA DE 
IMPRESSÃO LTDA

01293/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 
QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-A-L 000203

SANDRA MARCIA 
MARCELINO 
28734822810

01773/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-A-L 000199

T J RAÇÕES E PET 
SHOP LTDA 00441/20

1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 

CENTAVOS)
NRM-S-A 000029

UNIDADE REG RAD 
MEGAV S/C LTDA 01055/18

1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS E 
OITENTA E OITO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-S-A 000031

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
4º CARTORIO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 01321/20 AIF-A-LF 000101

DANTIELE APARECIDA DE LIMA MELEGAN 01259/20 AIF-A-LF 000092

GABRIEL DANTAS FLORIANO 01257/20 AIF-A-LF 000090

São José do Rio Preto, 02 de Setembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

PORTARIA Nº 18/2022
Cria e nomeia os membros das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos da Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança. 
O Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança, da Prefeitura de São José do Rio Preto, no uso das suas atribui-
ções legais:
CONSIDERANDO a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 , que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados, regulamentada pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 , que dispõe sobre o acesso a informações, previsto 
no inciso XXXIII do caput do art. 5°, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição;
CONSIDERANDO que a publicação da Tabela de Temporalidade e Destinação Final de Documentos constitui um 
importante pilar para a implantação da  Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD); 
CONSIDERANDO a Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, 
alterada pela Resolução nº 44, de 14 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de 
documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR;
RESOLVE:
Art. 1º  Criar as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos da Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança.  
Art. 2º  Ficam designados os servidores apresentados abaixo para comporem as Comissões:
Gabinete:
1- Amaury Hernandes – Secretário;
2- Silvia Regina Brezeguelo Kauam – Coordenador Executivo de Políticas Públicas I - Departamento Administrativo 
e de Execução Orçamentária;
3- Luana Carolina Vetoretti Cornachioni – Coordenador Executivo de Políticas Públicas II - Departamento 
Administrativo e de Execução Orçamentária;
4- Fernando Baptista Coelho – Assessor – Ampla Assistência I - Coordenadoria de Transportes;
5- Lucimeire Botossi Trindade – Assistente de Programas e Projetos Intermediário III - Coordenadoria de Transportes;
6- Karina Martinelli Rodrigues – Agente Administrativo - Setor de Protocolo;
7- Marcelo Nominato do Amaral – Agente Fiscal de Posturas - Inspetoria Fiscal de Posturas;
8- Carina Ohara – Agente Administrativo - Inspetoria Fiscal de Posturas;
9- Pedro Sérgio Romeiro - Coordenador Executivo de Políticas Públicas II - Departamento de Educação para o 
Trânsito;
1- Eva Socorro Parro – Assistente de Programas e Projetos Intermediário III - Departamento de Educação para o 
Trânsito;
2- Alvaro Furlan da Silva – Assistente de Programas e Projetos Intermediário III - Setor de Almoxarifado;
3- Gustavo Falcirolli Netto – Técnico Jurídico - Gabinete;
4- Fabiano Luis Medeiros Sanches – Coordenador Executivo de Políticas Públicas III - Ouvidoria da Guarda 
Municipal.
Corregedoria da Guarda Municipal:
1- Amaury Hernandes - Secretário;
2- Carlos Marcelo Nogueira do Prado – Corregedor;
3- Adenilson de Morais Luca – Guarda Municipal;
4- Lorena Sotelo Carvalho – Guarda Municipal;
5- Murielle Bravin Angelo – Guarda Municipal.
Guarda Municipal:
1- Vitor de Carvalho Cornachioni – Diretor;
2- Alexandre Alvarez Montenegro Lustoza – Assessor – Ampla Assistência I ;
3- Isabella Vendrame Rodrigues – Guarda Municipal;
4- Glaucia Kiryele Costa Vieira – Guarda Municipal;
5- Renata Sueli de Paula Lima – Subinspetora da Guarda Municipal. 

Extrato de portaria N °002/2022 CGCM de 10 de março de 2022, publicado em diário oficial dia 11 de março 
de 2022, ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 002/2022 CGCM/SMTTS: onde foi averiguado eventual 
ilegalidade na conduta do Guarda Civil Municipal João Henrique Costa, mat. 53.074; o S.M.T.T.S, após análise, 
decidiu pelo ARQUIVAMENTO deste,  com base no art. 61, §2º, II e artigo 64, §2º e §5º ambos da Lei Complementar 
664 de 13 de agosto de 2021. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Setor de Controle de Multas de Trânsito:
1- Wendell Cardoso Alves da Costa – Coordenador Executivo de Políticas Públicas II;
2- Juliana Karina Barnabe da Costa – Assistente de Programas e Projetos Intermediário III;
3- Clires Aparecida Mendes – Auxiliar de Serviços Gerais;
4- Priscila da Cruz Petinelli – Agente Administrativo;
5- João dos Santos Junior – Agente Administrativo.
Art. 3º  As Comissões Setoriais de Avaliação de documentos tem como responsabilidade: 
I- Identificar e nomear os documentos produzidos pela Secretaria;
II- Participar da organização dos documentos nos Arquivos e promover o levantamento de documentos acumulados 
pela Secretaria, independentemente da localização física, estado de conservação ou data em que foram produzidos;
III- Propor, mediante orientação da Comissão Central de Avaliação de Documentos, prazos para guarda e a destinação 
final dos documentos, tendo em vista o seu valor primário, voltado para atender as demandas administrativas, legais, 
fiscais, operacionais ou técnicas e o seu valor secundário, como fonte de informação a pesquisa e a reconstrução da 
memória e história do município;
IV- Garantir o cumprimento do calendário de transferências e recolhimento de documentos, nos prazos definidos na 
Tabela de Temporalidade e destinação final de documentos.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura. 
Art. 5º Dê-se ciência. 
São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2022.
AMAURY HERNANDES
SECRETÁRIO – S.M.T.T.S.

Editais

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias Metálicas, 

Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria e de Móveis de 
Metal de São José do Rio Preto. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 

 
  Pelo presente Edital, ficam convocados todos os Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias 
Metálicas, Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria e de Móveis de Metal 
de São José do Rio Preto, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na 
forma estatutária e da legislação vigente, a saber:  
  PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 13 do mês de 
setembro do ano 2022, às 14:00 horas, em primeira convocação e, não havendo 
número legal, às 16:00 horas, em segunda convocação, na sede social sita a Rua Atílio 
Nicoleti, 52 – Jardim Conceição, na cidade de São José do Rio Preto. 
 SEGUNDA ASSEMBLÉIA: será realizada no próximo dia 15 do mês de 
setembro do ano de 2022, às 09:00 horas, em primeira convocação, e não havendo 
numero legal, às 11:00 horas, em segunda convocação, sita ao Sitio São João s/n – 
Monte Alegre, na cidade de José Bonifácio/SP.     
 Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios e não sócios deverão 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
  A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembleia anterior; 
  B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação 
Coletiva a ser realizada com os Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP, 
SINREVAPAS ou diretamente com as empresas da base territorial, para a fixação do 
percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social, 
sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da 
categoria profissional representada por este Sindicato ou instauração de Dissídio 
Coletivo referente a data base 1º de novembro. 
  C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de desconto 
da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da 
categoria profissional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de 
repasse as entidades de grau superior na forma a ser aprovada e convencionada. 
  D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes 
especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Materiais Elétricos, 
Eletrônicos, Esquadrias Metálicas, Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, 
Serralheria e de Móveis de Metal de São José do Rio Preto, para, em conjunto ou 
separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção 
ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP, 
SINREVAPAS ou com as empresas da base territorial, instauração de Dissídio 
Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.  
                                                        São José do Rio Preto/SP, 02 de setembro de 2022. 

Marcos Donizete de Souza. 
Presidente      
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

JARDIM DOS IPÊS – BADY BASSITT 
 

Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 
SPE JARDIM DOS IPÊS – BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.113.729/0001-
30, com sede na Rua Gastão Vidigal, 1925, sala B, Jardim Bandeirantes em Bady Bassitt - SP, e com a firma 
desenvolvedora 1003 JDI - BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
18.117.170/0001-16, com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, 
Sala D-3 em São Jose Do Rio Preto/SP; 

- em 24 de outubro de 2019, com DANILO DE BORTOLI ALVES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 46948629 e CPF nº 385.355.418-02, que residia na Rua Nelson Freitas, nº 881, Parque Residencial 
Lauriano Tebar, na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15040-365, se comprometeu a adquirir o lote 06, da quadra 
10; 

- em 02 de novembro de 2019, com MARCOS VINICIUS BEZERRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador da 
cédula de identidade RG nº 48.107.514-8 e CPF nº 394.469.718-96, que residia na Rua Reginaldo Alves de Oliveira, nº 
318, Parque Nova Esperança, na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15047-373, se comprometeu a adquirir o lote 
01, da quadra 05, do loteamento JARDIM DOS IPÊS – BADY BASSITT sito em Bady Bassitt-SP, objeto do R.013/104.261 
do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos 
atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
 
Ocorre, entretanto, que os notificados não estão cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-se 

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. DANILO DE BORTOLI ALVES, com 13 parcelas do plano de pagamento (09/2021 a 08/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 9.146,70; 

II. MARCOS VINICIUS BEZERRA DE SOUZA, com 06 parcelas do plano de pagamento (04/2022 a 08/2022), mais 
os correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando 
um débito de R$ 4.958,81; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 9ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos das notificantes, pelo 
telefone/WhatsApp (17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas 
pagas. 

Bady Bassitt - SP, 31 de agosto de 2022 

 
SPE JARDIM DOS IPÊS – BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA 

 
 

1003 JDI - BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

D4Sign 3a77f28f-a795-4751-84c9-655031935e12 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 72/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 106/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de varrição 
manual de logradouros públicos e áreas públicas.
Data da realização da Sessão Pública: 21/09/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 1º de setembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, com escritório 
à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, bairro desta cidade de São 
José do Rio Preto/SP � CEP: 15013-090, brasileiro, casado, residente 
nesta cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a convocação 
do trabalhador Cladenir da Cunha Bilhega, CPF 185.199.518-80 para 
comparecer o mais breve possível no escritório com endereço acima 
informado em seu horário de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta 
feira, das 08h00min. às 11h30min. no período matutino e das 13h00min às 
17h30min no período vespertino, para tratar de assunto referente a Ação 
Trabalhista de Nº 0011398-21.2018.5.15.0017 em trâmite perante a Justiça 
do Trabalho desta comarca de São José do Rio Preto � SP.
São José do Rio Preto � SP, 02 de setembro de 2022

DRº Alexandre de Souza Matta
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. KAUAN ORTUNHO COLOGNESI DE SOUZA e RAQUEL MEN-
DES DE ALMEIDA, sendo ELE filho de CLEBER COLOGNESI DE SOUZA 
e de KARINA CARLA ORTUNHO e ELA filha de EDGAR LUÍS DE ALMEIDA 
e de MÁRCIA APARECIDA MENDES DE ALMEIDA;

2. ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA e TATIANA ASSI BALDAS-
SI, sendo ELE filho de MOUZAR NUNES PEREIRA e de MARIA HELENA 
DOS SANTOS PEREIRA e ELA filha de RONALDO LUIZ BALDASSI e de 
ODETE ASSI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 01/09/2022

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Secretaria do Bem-Estar Animal terá 
veterinários, técnicos e R$ 1,3 milhão

NOVA PASTA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sancionou na tarde 
desta quinta-feira, 1, a lei que 
cria oficialmente a Secretaria 
do Bem-Estar Animal de Rio 
Preto. O ato ocorreu no gabi-
nete e contou com a presença 
da futura secretária da pasta, a 
vereadora Claudia de Giuli que 
vai deixar a Câmara Municipal 
para ser nomeada. 

O projeto que permitiu a 
criação da nova Secretaria foi 
aprovado por unanimidade na 
sessão da última terça-feira, 
30, durante votação em regime 
de urgência. A pasta vai coor-
denar os serviços hoje existen-
tes no município e incrementar 
as políticas públicas voltadas 
aos animais no município. 

O prefeito Edinho lembrou 
da importância da criação de 
uma nova Secretaria volta-
da exclusivamente as causas 

animais e o fato de que uma 
mulher será a comandante. 
“Agora a pasta terá como co-
ordenar trabalhos com mais 
autonomia, principalmente 
com a chegada do Meu Pet, 
programa estadual para cons-
trução de clínicas veterinárias 
no interior, que irá contemplar 
a cidade de Rio Preto”. 

“Sou 100% da causa ani-
mal. Isso está no meu sangue. 
É uma honra ter sido convida-
da para ser a primeira secretá-
ria. A expectativa é reunir tudo 
o que já temos e fazer muito 
mais. Teremos verba própria a 
partir do ano que vem e funcio-
nários concursados”, afirmou 

Cláudia. 

Estrutura 
A Secretaria do Bem-Estar 

Animal será composta por 
16 servidores, 13 dos quais 
serão concursados, entre ve-
terinários, técnicos e agentes 
administrativos. Vai reunir os 
seguintes serviços: o Pet Park, 
Feiras de Adoção, castração em 
massa, recolha e tratamento de 
animais vítimas de maus-tratos 
e atropelados, além da parceria 
com o curso de medicina vete-
rinária do Centro Universitário 
de Rio Preto (Unirp). 

Em relação aos projetos, há 
a previsão de implementação 

do Hospital Veterinário, por 
meio do Programa Meu Pet, 
do governo do Estado. Nessa 
parceria, a prefeitura fornece a 
área e o Estado fica responsável 
pela construção predial e for-
necimento de equipamentos. 
Também está previsto a edi-
ficação de um canil no Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto. 

Os gastos estimados com 
a Secretaria Municipal de 
Bem-Estar Animal para o 
ano de 2023 chegam a R$ 
1.733.029,29. 

Ainda não há previsão de 
quando a vereadora Claudia de 
Giuli será empossada. 

Edinho sanciona lei que cria a Secretaria do Bem-Estar Animal ao lado da futura secretária Claudia de Giuli

composição de ser-
vidores terá 16 ser-
vidores, 13 dos quais 
serão concursados, 
entre veterinários, 
técnicos e agentes 
administrativos

           Sou 100% da causa animal. Isso 
está no meu sangue. É uma honra ter 
sido convidada para ser a primeira 
secretária. A expectativa é reunir tudo 
o que já temos e fazer muito mais
Claudia de Giuli 
secretária da pasta

“
“Fabricio Spatti/SMCS

ATLETISMO

Rio-pretense  disputa semifinal do Troféu Nike
A atleta rio-pretense Mari 

Luchezi disputa no próximo sá-
bado (03) a fase final do Troféu 
Nike, na pista de atletismo da 
USP, em São Paulo. Ela compete 
ao lado das outras corredoras da 
sua equipe, a Dream Team. Ao 

lado de Mari, competem: Caroli-
na (Coca), Lilian, Camila, Tamy, 
Naty, Liana e Iara. A prova con-
siste em cada equipe, com cinco 
atletas, e três reservas, correrem 
baterias de 5.000 metros. 

A equipe de Mari é uma das 
nove equipes finalistas e teve o 
melhor tempo na fase classifi-

catória. No sábado haverá a dis-
puta da semifinal e na sequência 
a final. Mari, que se recuperou 
recentemente de um acidente, 
falou sobre a prova. 

“Será minha primeira prova 
pós acidente. Voltei a treinar 
poucos dias após o acidente 
(queda), depois de ter sido li-

berada pelos exames médicos. 
Voltei para manter o condicio-
namento e fui aumentando a 
intensidade, tendo como foco a 
minha participação na semifinal 
do Troféu Nike que ocorre no sá-
bado. Já estava me preparando 
para essa competição desde ju-
lho. Graças aos cuidados e muita 

TIME

Basquete masculino do 
CAD joga sábado pelo 
Campeonato Paulista

O time de basquete mas-
culino sobre rodas do CAD/
SMEL/VETNIL/LPIE joga 
neste sábado (3), às 15 ho-
ras, contra o Gadecamp, de 
Campinas, em Rio Preto, pelo 
Campeonato Paulista. Com 
2 derrotas e 1 vitória, os dois 
times buscarão a vitória para 
garantir o mando de jogo da 
semifinal da competição. O 
time do Magic Hands já está 
garantido na final do Paulista. 

“Estamos trabalhando mui-
to. Contamos com a presença 

de todos os torcedores no sába-
do, na nossa quadra”, afirmou 
o líder do CAD, Paulo Jatobá.

Da REPORTAGEM 

Da REPORTAGEM

A equipe de Mari 
é uma das nove 
equipes finalistas 
e teve o melhor 
tempo na fase 
classificatória.

Divulgação

paciência de toda equipe estou 
de volta, firme e forte, super pre-
parada para encarar o desafio 
e entregar o meu melhor junto 
com meu time”, afirmou Mari.

Divulgação


