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PRESIDENTE
EM RIO PRETO

Presidente Jair Bolso-
naro e primeira-dama 

Michele estarão em 
Rio Preto quatro dias 

antes da eleição. 
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Projeto cria 163 cargos 
na prefeitura com 
salários de R$ 2,4 mil

RIO PRETO

Projeto de lei complemen-
tar protocolado por ele 
na última sexta-feira, 9, 
afirma que “ficam criados 
na estrutura administrati-

va do Município, para os 
fins a que se destinam, 163 
(cento e sessenta e três) 
cargos públicos de Agente 
Administrativo a serem 

preenchidos por concurso 
público de provas ou de 
provas e títulos, regidos 
pelo regime estatutário, 
conforme segue estabele-

cido na tabela adiante, em 
que constam nomenclatura 
do cargo, quantidade, carga 
horária e requisitos para 
ingresso”. POLÍTICA Pág.3

DESDE 2011

Cartórios 
registram 3,3 mil 
atas para provar 
fake news
Nos últimos 11 anos, 3.324 
rio-pretenses registraram 
nos Cartórios as chamadas 
Atas Notariais para provar 
Fake News, calúnias e di-
famação sofridas nas redes 
sociais, pela Internet. As 
Atas Notarias servem como 
prova em ações judiciais. 
Em Rio Preto, o Colégio No-
tarial do Brasil começou a 
registrar a estatística a partir 
de 2011 . 
ELEIÇÕES Pág.2

Mais de 700 quilos 
de maconha

Polícias rodoviárias estadual e federal fizeram duas apre-
ensões de drogas que somadas ultrapassam 760 quilos de 
maconha. Uma ocorreu na região de Araçatuba  e outra 
na região de Marília. CIDADES  Pág.4

DO HB

FDA faz 
inspeção 
no Centro 
de  Pesquisa 
O centro de pesquisa do 
Hospital de Base foi o 1º do 
Brasil e único da América 
Latina a ser avaliado pelo 
FDA e aprovado sem incon-
formidades. 
CIDADES Pág.5

HOMEM, 33 ANOS

Saúde 
confirma 
11º caso de 
Monkeypox
A Secretaria de Saúde in-
forma que Rio Preto che-
gou no último sábado ao 
décimo primeiro caso de 
Monkeypox. Trata-se de um 
homem de 33 anos.
CIDADES  Pág.5

ÔNIBUS SEM 
MÁSCARAS

Ontem foi primei-
ro dia sem obriga-
ção de usar más-
caras em ônibus. 
CIDADES Pág.5

LIBERADA DEMOLIÇÃO NO PALESTRA
Depois de brigas judiciais e um logo processo burocrático, a Secretaria de Obras concedeu 
nesta segunda-feira (12) o alvará de demolição da sede do Palestra Esporte Clube. Área 
deve receber dois edifícios com investimento de R$ 200 milhões. CIDADES  Pág.5

NAS RODOVIAS

O prefeito Edinho Araújo (MDB) quer autorização da Câmara para criar 163 novos 
cargos de agente administrativo com salário de R$ 2,4 mil, preenchidos por con-

PERSONAGEM

Colunismo 
social perde 
Tuim e está 
de luto
Morreu no Hospital de Base 
de Rio Preto de compli-
cações decorrentes de um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) o colunista social 
Luiz Salviano do Nasci-
mento. Em Rio Peto ele 
ficou conhecido como Tuim 
Nascimento. Trabalhou 
nos principais jornais. Foi 
assistente do colunista so-
cial Nenê Homsi, durante 
25 anos. 
CIDADES  Pág.4

Guilherme BATISTA

Arquivo PESSOAL

Divulgação

Sâmia DIAS

Divulgação Agência BRASIL
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Lá vem a Soraya
Depois das visitas de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet 

(MDB) na semana passada, quem desembarca nesta terça-
-feira, 13, em solo rio-pretense é a candidata à Presidência 
Soraya Thronicke, do União Brasil. Ela chega às 13h30 no 
aeroporto onde será recepcionada por apoiadores e lideranças 
partidárias. Às 14h30 visita o Projeto Mundo Novo, instituição 
social com atendimento prestado a 1,5 mil famílias no Jardim 
Nunes. Soraya ainda visita o Parque Tecnológico da cidade às 
15h30, o Hospital de Base às 17h30 e encerra as atividades com 
encontro com lideranças da região em um buffet na avenida 
Ernani Pires Domingues, às 19 horas

Campetti na cola 
Quem também vai partici-

par da motociata em Sorocaba 
nesta terça é o candidato a 
deputado estadual por Rio 
Preto, o Policial Federal Da-
nilo Campetti. Bolsonarista 
de carteirinha e integrante do 
staff de Tarcísio ao governo 
de São Paulo Campetti não 
perde oportunidade de colar 
a imagem com a dos figurões 
e padrinhos políticos. “Se-
guuuuura Sorocaba! Nesta 
terça-feira vou estar aí com 
o Presidente Jair Bolsonaro, 
o Governador Tarcísio e o 
Senador Astronauta Marcos 
Pontes. Uma grande festa da 
democracia, vamos juntos pra 
fazer São Paulo Avançar!”, es-
creveu em suas redes sociais.

Direito negado 
O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) negou 

pedido de direito de resposta da campanha de Fernando Had-
dad (PT), ao reconhecer que a gestão petista na prefeitura de 
São Paulo foi responsável por aumentar o déficit de vagas em 
creche. A ação da chapa petista foi motivada pela propaganda 
eleitoral de Rodrigo Garcia (PSDB), que faz menção a Haddad 
como quem “teve a proeza de conseguir que as filas de creche 
aumentassem nessa cidade”. A defesa da chapa de Garcia apon-
tou que “a análise dos dados disponibilizados pela Secretaria 
Municipal de Educação revela que, como afirmado, o déficit 
antes do início da gestão, em dezembro de 2012, correspondia 
a 93.814 crianças aguardando vagas. Em novembro de 2014, o 
déficit era de 187.535, tendo praticamente dobrado”.

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

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Bolsonaro e Tarcísio 
Presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e o 

candidato ao governo de São Paulo Tarcísio Freitas (Republi-
canos) participam de motociata e comício em Sorocaba, nesta 
terça-feira, 13. O presidente cumpre agenda no interior de São 
Paulo até quarta, onde estará em Presidente Prudente. A mo-
tociata em Sorocaba tem início às 9h. 

Guilherme BATISTA

Região Metropolitana 
O vereador e candidato a deputado federal pelo Psol, João 

Paulo Rillo, esteve nesta segunda-feira, 12, com o vice-prefeito 
e secretário de Planejamento Orlando Bolçone (União Brasil). 
Na pauta da conversa a Região Metropolitana de Rio Preto. 
“Tratamos da implantação da Região Metropolitana de Rio 
Preto, que abrange 37 cidades do noroeste paulista e que pos-
sibilitará mais investimentos em áreas de interesse comum, 
como educação, saúde, tecnologia, geração de empregos, entre 
outras. Discutimos também várias demandas da área de ciência 
e tecnologia de Rio Preto e região”, disse o psolista. 

Divulgação  Redes Sociais 

Nos últimos 11 anos, 3.324 
rio-pretenses registraram nos 
Cartórios as chamadas Atas 
Notariais para provar Fake 
News, calúnias e difamação 
sofridas nas redes sociais, 
pela Internet. As Atas Nota-
rias servem como prova em 
ações judiciais. 
O registro é feito quando o 
cartorário vê no notebook ou 
telefone celular e dá fé ao que 
viu ou leu. 
O Colégio Notarial do Bra-
sil registra um aumento dos 
registros nos últimos anos. 
Sua assessoria de imprensa 
afirma que nos períodos elei-
torais, a procura pelo serviço 
aumenta. Mas ainda não tem 
a estatística do período eleito-
ral de 2022. 

Rio Preto

Em Rio Preto, o Colégio No-
tarial do Brasil começou a re-
gistrar a estatística a partir de 
2011. Naquele ano, foram 96. 
Eles foram aumentando ano 
a ano. Em 2017, foram 325. 
Desde 2018, ano eleitoral, 

Cartórios registram 3.324 
“fake News” e calúnias 
pela Internet desde 2012

RIO PRETO 

Em Rio Preto, o Colé-
gio Notarial do Brasil 
começou a registrar a 
estatística a partir do 
ano de 2011

Cartórios receberam em todo país mais de 100 mil registros notariais 
sobre fake News

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

eles ultrapassam os 400 em 
todos os anos. 
Em 2018, foram 419. Em 
2019, 427, 2020, 440 e em 
2021, 471. Nos primeiros 
cinco meses de 2022 (janei-
ro a maio) 180 pessoas bus-
caram o serviço. De 2018 a 
2021 são 1.727 casos. Apenas 
nos primeiros cinco meses 
de 2022, outras 180 pes-
soas registraram as Notas. 
 
Gisele Oliveira, presidente 
do Colégio Notarial do Brasil 

e do Conselho Nacional, in-
forma que “no cenário atual, 
onde a internet tem grande 
papel nas relações entre as 
pessoas e nos negócios, a ata 
notarial se tornou uma ferra-
menta segura, cada vez mais 
procurada para garantir res-
paldo jurídico e proteção aos 
cidadãos, constituindo-se 
como prova de fatos a serem 
levados a juízo.” 

No Brasil 

Levantamento do Colégio No-
tarial do Brasil mostra que 
os registros em 2021 foram 
14,6% maiores do que em 
2020. Passaram de 87.872 
para 100.777. A expectativa e 
que em 2022, com o período 
eleitoral, os números cresçam 
ainda mais. Os números estão 
na plataforma da Central No-
tarial de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados (CENSEC). 
Em 2014, na eleição presiden-
cial, foram registrados 40.594 
documentos deste tipo. Nas 
disputas estaduais de 2016, 
foram contabilizadas 61.592. 
Um aumento de 51,7%. Em 
2018, na corrida presidencial 
em 2018, anterior à atual, os 
registros de Atas Notarias 
deram um salto de 105,8%, 
chegando a 83.568 registos de 
Fake News. A expectativa este 
ano é para um crescimento 
significativo. 
O fenômeno das “fake news”, 
segundo a entidade nacional 
que representa os Cartórios, 
começam a se intensificar a 
partir de 2018. Naquele ano, 
o Estado que mais registrou 
Atas Notariais foi o Paraná, 
com 18,1 mil documentos 
emitidos, seguido por São 
Paulo, com 15,8 mi. Em 2021, 
o título de estado com maior 
registro, foi São Paulo, com 
20,7. Para solicitar o serviço, 
o interessado deve buscar um 
Cartório de Notasou pela pla-
taforma e-Notariado (www.e-
-notariado.org.br).

Reprodução DHojeInterior

O presidente e candidato à 
reeleição Jair Bolsonaro (PL), 
a primeira-dama Michele, 
Tarcísio de Freitas, postulan-
te ao cargo de governador de 
São Paulo pelo Republicanos 
e o astronauta Marcos Pontes 
(PL), candidato ao Senado, 
estarão em Rio Preto e devem 
participar de uma motociata.

A visita está agendada para o 
dia 28 de setembro. A infor-
mação foi antecipa ao Dhoje 
pela candidata à deputada fe-
deral pelo PTB, a bolsonarista 
Danila Azevedo.

Denilson Marzochi, um dos 
organizadores, informa que 
haverá uma motociata com o 
presidente acompanhada por 
uma cavalgada, jepes, trato-
res, caminhões. O trajeto será 
do aeroporto até a avenida 
Anísio Haddad, nas proximi-
dades do Georgina Business 

Presidente Jair Bolsonaro e 
primeira-dama Michele vêm a 
Rio Preto dias antes da eleição

ELEIÇÃO 2022

Ele vai sair em moto-
ciata do aeroporto até a 
avenida Anísio Haddad

A visita está agendada para o dia 28 de setembro

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

demonstração de força políti-
ca e “vender a eleição no pri-
meiro turno.”

Marzochi adiantou ainda que 
aguarda apenas o contato 
da equipe de segurança para 
concluir a rota da caminhada 
e o esquema no local. O pre-
sidente vai falar à população.

Agência BRASIL

Park, onde houve a concen-
tração dos partidos bolsona-
ristas dia 7 de setembro.

O presidente será acompa-
nhado por outros deputados 
de sua base e pelos candida-
tos locais.

A vinda de Bolsonaro à Rio 

Preto será a quatro dias da 
eleição de 2 de outubro. Um 
dos últimos atos de campa-
nha.

Segundo os organizadores, 
em publicação nas redes so-
ciais, todo o interior do estado 
de São Paulo está sendo con-
vidado para dar uma grande 
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Política Weber no STF
Rosa Weber assume a presidência 
do STF; Ministra substitui Luiz Fux, 
que encerra mandato

Bolsonaro no funeral
Bolsonaro visita embaixada e assina 
livro de condolências pela morte da 
rainha Elizabeth II

Projeto cria 163 cargos administrativos 
na prefeitura  com salário de R$ 2,4 mil

SERVIDORES DE  RIO PRETO

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) quer autorização da Câ-
mara Municipal de Rio Preto 
para criar 163 novos de agente 
administrativo com salário de 
R$ 2,4 mil que serão preen-
chidos por meio de concurso 
público. 

Projeto de lei complemen-
tar protocolado por ele na 
última sexta-feira, 9, afirma 
que “ficam criados na estrutura 
administrativa do Município, 
para os fins a que se destinam, 
163 (cento e sessenta e três) 
cargos públicos de Agente 
Administrativo a serem preen-
chidos por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, 
regidos pelo regime estatutá-
rio, conforme segue estabe-

O impacto financeiro 
somente para este ano 
com as novas funções 
pode chegar a R$ 2 mi

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Edinho quer criar 163 cargos de agente administrativo com salário de R$ 2,4 mil; projeto foi enviado à C âmara

Edinho pede vota-
ção em regime de 
urgência, ou quer 
projeto seja 
analisado em uma 
única sessão

A sessão ordinária desta 
terça-feira, 13, tem em sua 
pauta mais um projeto voltado 
para as mulheres. Da vereado-
ra Karina Caroline (Republica-
nos) o Legislativo vai analisar 
em primeira discussão (le-
galidade) projeto de lei para 
que a Prefeitura de Rio Preto 
garanta ações permanentes 
de informação, prevenção e 
de combate à importunação 
sexual no transporte coletivo, 
terminais e miniterminais 
urbanos de Rio Preto. 

A proposta, apresentada 
no início de agosto, determina 
que as secretarias e órgãos 
competentes do Executivo de-
verão promover a campanha 
entre outras ações a de “ex-
posição de cartazes, imagens 
nas telas de vídeo ou peças 
publicitárias de divulgação, 
nos terminais de ônibus, mi-
niterminais e nos veículos de 
transporte público, contendo 

SESSÃO

Campanha contra importunação sexual 
no transporte coletivo entra na pauta

instruções às vítimas para 
identificação do agressor e 
contatos dos órgãos de denún-
cia”, diz o texto. 

Ainda prevê a oferta de 

cursos de capacitação e trei-
namento para os trabalhado-
res do sistema de transporte 
coletivo, a fim de orientar os 
passageiros sobre como agir 

nos casos de importunação 
sexual. 

“Ficam autorizados os mo-
toristas, cobradores ou funcio-
nários de terminais de ônibus 
e dos veículos do transporte 
público municipal a acionar 
os órgãos de segurança pública 
competentes nos casos de im-
portunação sexual, para que 
prestem auxilio inicial”, diz 
o projeto. Karina afirma que 
o objetivo é tornar o combate 
ao crime de importunação 
sexual no transporte público 
uma ação permanente em Rio 
Preto. Rio Preto. “Campanhas 
temporárias são importan-
tes, mas entende-se que esse 
crime é cometido com muita 
frequência, razão pela qual é 
necessário que haja atenção 
constante do Poder Público 
sobre essa situação”. 

“Muitas mulheres passam 
por essa violência em silêncio 
porque não sabem o que fazer 
ou até mesmo por vergonha 
de se manifestarem”, diz a 
parlamentar.

Projeto é da vereadora Karina Caroline (Republicanos)

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

lecido na tabela adiante, em 
que constam nomenclatura do 
cargo, quantidade, carga horá-
ria e requisitos para ingresso”. 

Edinho pede votação em 
regime de urgência, ou seja, 
em uma única sessão legali-
dade e mérito são analisados 
pelos vereadores. O impacto 
financeiro somente para este 

ano com as novas funções pre-
tendidas chega a R$ 2 milhões, 
incluindo todos os benefícios 
previstos no cargo. A exigência 
é que os convocados tenham 
ensino médio completo. 

“Esclarecemos que para 
chegar à quantidade proposta, 
fizemos levantamento do nú-
mero de servidores desligados 

da Prefeitura (falecimento, 
aposentadoria, pedido de exo-
neração, demissão), por Secre-
taria, desde a última criação 
de cargos para o concurso, ou 
seja, após a publicação da Lei 
Complementar nº 593, de 15 
de maio de 2019”, diz Edinho 
na justificativa. 

“Informamos ainda que há 

concurso público válido para 
preenchimento do cargo de 
Agente Administrativo e que, 
se aprovada a criação dos 
cargos, devem ser convoca-
dos da lista de classificados”, 
explicando que as novas vagas 
criadas serão preenchidas pe-
las pessoas já classificadas em 
processo seletivo. 

 

Edinho veta 
proibição de 
banheiro 
unissex

O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) citou a 
Constituição Federal para 
vetar integralmente o 
projeto de lei aprovado 
pela Câmara Municipal 
que proíbe a instalação de 
banheiros de uso comum 
tanto entre homens como 
mulheres, os chamados 
“banheiros unissex” ou 
“universais”. 

A proposta foi aprova-
da em agosto e é de auto-
ria do vereador Anderson 
Branco (PL). O projeto 
proíbe o uso comum de 
homens e mulheres em 
vestiários de shoppings, 
bares, restaurantes e si-
milares, supermercados 
e hipermercados, ho-
téis, escolas municipais e 
particulares, secretarias, 
agências, autarquias, fun-
dações, institutos e de-
mais repartições públicas 
municipais de Rio Preto. 

Edinho justificou o 
veto afirmando que a lei 
está em discrepância com 
a proteção e garantia dos 
direitos fundamentais tu-
telados pela Constituição 
de 1988. 

“Um dos direitos fun-
damentais diretamente 
ligado ao caso é o direito 
à segurança, uma vez que 
obrigar qualquer pessoa 
a usar banheiro público 
de sexo diverso daquele.”

CAMPANHA NAS RUAS

Rillo cobra explicações 
sobre retirada de material

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) protocolou nesta se-
gunda-feira, 12, requerimen-
to ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB) em que solicita es-
clarecimentos sobre o que 
considera retirada ilegal de 
material de propaganda elei-
toral dele. Rillo disputa uma 
vaga como deputado federal 
nestas eleições. 
Na última sexta-feira, 9, o 
Psol registrou um Boletim de 
Ocorrência após a retirada de 
47 bandeiras da campanha 
de Rillo que estavam nas ave-
nidas Bady Bassitt e Alberto 
Andaló, por funcionários da 
Secretaria dos Serviços Ge-
rais. 
O partido informou que con-
sultou a Justiça Eleitoral e 
foi explicado que ela não ex-
pediu nenhum pedido nesse 
sentido. Em nota, o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) negou 
que a ordem para a retirada 
do material foi dada pelo ga-
binete. 
“Não partiu do gabinete do 
prefeito nenhuma ordem no 
sentido de retirar material 

de propaganda eleitoral de 
nenhum candidato”, diz o co-
municado. 
João Paulo Rillo disse que 
as bandeiras foram confec-
cionadas à mão e dentro dos 
limites determinados pela 
Justiça Eleitoral. Por isso, foi 
até a garagem da Secretaria 
onde o material está na ca-
çamba de um veículo. Logo 
após ele acionou a Polícia 
Militar. Ulisses Ramalho, se-
cretário dos Serviços Gerais, 
não estava. Foi contatado por 
telefone e disse que “podia 
ter acontecido um engano.” 
Em nota, a PM confirmou 
que foi acionada porque 
“funcionários da Prefeitura 
estariam retirando mate-
rial de campanha” e que “as 
viaturas foram até lá”. Os 
policias “orientaram as par-
tes que se encontravam lá, a 
procurarem a Delegacia de 
Polícia para elaboração de 
boletim de ocorrência. 
No requerimento que será 
lido durante sessão desta 
terça-feira, 13, o vereador 
afirma que a “conduta ema-
nada pela Prefeitura se deu 
de forma arbitrária e ilegal”, 
afirma.

Rillo cobra explicações sobre retirada de material de -campanha

Prefeitura abre projeto para castrar animais
VOTUPORANGA

A Prefeitura de Votuporan-
ga está  oferecendo castração 
gratuita  para cães e gatos. 
Será permitido castrar dois 
animais por tutor ou respon-
sável. 

A castração é oferecida 
para famílias com renda men-

sal de até dois salários míni-
mos ou cadastradas em algum 
programa social. 

Mil vagas
Foram disponibilizados 1 

mil vagas, e podem ser feitas 
pelo site http://www.votupo-

ranga.sp.gov.br/novo/pag.
php?pag=237 

Inscrição
Após a inscrição, os inte-

ressados serão chamados para 
preencher um cadastro com 
informações mais detalhadas 

do tutor e dos animais como 
nome, espécie, raça, cor, idade, 
porte e vacinação. 

Mais informações po-
dem ser obtidas através do 
número (17) 99793-7981. 
Colaborou - Sarah BELLI-
NE.

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES Fome e sede matam
Seis refugiados sírios morreram “de 
fome e de sede” em um barco clandes-
tino enquanto se dirigiam para a Itália

Basílica
Após treze dias do susto com a 
espada da estátua da Basílica, ela 
continua na restauração

Morreu nesta segunda-fei-
ra (12) no Hospital de Base 
de Rio Preto de complicações 
decorrentes de um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) o co-
lunista social Luiz Salviano do 
Nascimento. Ele teve infecção 
urinária e não resistiu. Em Rio 
Peto ele ficou conhecido como 
Tuim Nascimento. Trabalhou 
nos principais jornais. Foi 
assistente com o jornalista e 
colunista social Nenê Homsi, 
durante 25 anos. 

Altas rodas
Tuim morava com a mãe e 

a irmã Márcia do Nascimento. 
Tinha três irmãos e sobrinhos. 
Era natural de Santo André, 
São Paulo. Chegou à região 
recém-nascido, com a famí-
lia. Tornou-se granadense e 
trabalhava em Rio Preto onde 
transitava com facilidade nas 
rodas da alta sociedade. 

Braço direito da irmã Mar-
cia, a caçula da família, que diz 
que sente muito a perda do ir-
mão. Ele era muito carinhoso 
com os familiares e cuidava 
especialmente da sua mãe, a 
dona Olinda Augusta da Silva. 

Velório
O velório será amanhã, em 

Nova Granada. Em Rio Preto, 
deixa uma legião de amigos. 
Entre eles, jornalistas de todos 
os veículos de comunicação. 

Rio Preto perde colunista social 
Tuim, que estava internado no HB

LUTO NO JORNALISMO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Idosa tem 
joias furtadas 
enquanto 
dormia

Uma dona de casa, 
de 55 anos, moradora 
na Vila Bom Jesus, em 
Rio Preto, procurou a 
Central de Flagrantes, na 
tarde deste domingo, 11, 
para comunicar o furto 
de duas caixas com joias e 
de um notebook ocorrido 
na manhã do mesmo dia. 

Segundo ela, sua mãe, 
que é idosa, estava dor-
mindo quando saiu para 
ir ao mercado. Ao retor-
nar para sua residência, 
aproximadamente uma 
hora depois, notou que 
uma janela estava ar-
rombada e vários objetos 
tinham sido revirados no 
imóvel. 

Além de furtar aneis, 
pulseira, colares, cor-
dões, corrente e pingen-
tes em ouro e o compu-
tador portátil o ladrão se 
alimentou antes de fugir, 
de acordo com a vítima. 

O furto deve ser in-
vestigado pelo 1º DP. 
Até o fechamento desta 
matéria, não havia pistas 
sobre a autoria do crime.

Clínica
Imagens do circui-

to interno de seguran-
ça revelaram um furto 
em andamento em uma 
clínica odontológica na 
Vila Santa Cruz, em Rio 
Preto, na madrugada de 
domingo, 11. A empresa 
responsável pelo monito-
ramento avisou a Polícia 
Militar, que prendeu o 
ladrão em flagrante a 
um quarteirão de dis-
tância do consultório. 
ele levava uma televisão. 

PRE apreende 600 quilos de maconha
RODOVIAS

NA CAMINHONETE

Comerciante é preso com pistola
Um comerciante, de 36 

anos, foi preso em flagrante 
por porte ilegal de arma, às 
16 horas deste domingo, 11, 
quando saía da chácara de sua 
sogra, na Estância Vitória, e se 
dirigia para a sua residência, 
na área rural de Rio Preto. 

Em sua caminhonete, po-
liciais militares apreenderam 
uma pistola, calibre 40, após 
receberem denúncia anônima 
de disparo de arma de fogo nas 
imediações de uma mata. 

No shorts do acusado foram 
encontradas duas cápsulas de-
flagradas. Para a guarnição, o 

indiciado alegou que no bairro 
onde mora estão ocorrendo 
muitos furtos e roubos e que 
comprou a arma para defesa 

pessoal. O delegado planto-
nista arbitrou fiança de R$ 
2,5 mil, que não foi paga, e o 
autuado acabou preso.

O Pix rapidamente ganhou 
o coração de todos. Por meio 
dele é possível transferir di-
nheiro  para agências diferen-
tes da sua, sem demora e sem 
taxa. Porém, criminosos estão 
se aproveitando dessa tecno-
logia para aplicar diversos 
tipos de golpes. O mais novo 
deles é chamado de “Urubu 
do Pix”. 

Pirâmide
Assim como no golpe do 

“Rei do Pix”, os bandidos 
atraem as pessoas com a pro-
messa de multiplicar em mais 
de 10x o valor encaminhado.  

Portanto, caso se depare 
com essa situação, não acre-
dite. Em geral, as pessoas são 
atraídas por anúncios feitos 
em perfis nas redes sociais, 
principalmente no Twitter 
e no Instagram. Depois, os 
criminosos chamam para uma 
conversa no WhatsApp, onde 
convencem a vítima de que 
o ganho fácil é possível com 
uma simples transferência 
por Pix. 

Contudo, nem todo mundo 
que envia a quantia solicitada 
recebe o valor multiplicado 
de volta, sendo bloqueado em 
seguida. E mesmo quando o 
golpista transfere o dinheiro, 
quem participa da transação 
está sendo usado para um gol-
pe de estelionato. Nesse caso, 
você será o laranja que servirá 

ESTELIONATOS

PIX abre leque para 
múltiplos golpes

como “ponte” para trocar o 
dinheiro, obtido por meio de 
contas e cartões clonados de 
outras pessoas, por dinheiro 
“limpo”. 

Assim, os bandidos rece-
bem um valor menor, mas líci-
to, que poderão usar normal-
mente, e transferem quantia 
retirada de outra pessoa por 
meio de clonagem de cartão 
ou contas hackeadas. Portan-
to, mesmo que a ideia pareça 
irresistível, não aceite fazer 
parte desse esquema porque 
poderá responder pelo crime 
de estelionato, que tem pena 
de reclusão de até cinco anos.

Agendamento
Outra fraude detectada 

recentemente por algumas 
pessoas também relacionada 
ao sistema Pix é o golpe do 
agendamento. Acontece que 
golpistas contratam serviços 
ou compram produtos, mas 
ao invés de pagarem na hora, 
programam a transferência 
para datas futuras. 

Depois, manipulam o com-
provante com aplicativos de 
edição de imagem para omitir 
o agendamento e enviam ao 
vendedor como se a trans-
ferência tivesse concluída. 
Assim, conseguem o produto, 
mas na sequência cancelam o 
agendamento e a pessoa que 
já entregou o item fica no pre-
juízo, sem receber o dinheiro.

A Polícia Rodoviária Esta-
dual apreendeu mais de 600 
quilos de maconha com um 
homem de 33 anos na Rodovia 
Eliéser Montenegro Maga-
lhães, próximo ao município 
de Araçatuba, na noite deste 
domingo,11. 

Ao receber o sinal de pa-
rada o homem não parou, 
tentou fugir, mas os policiais 
conseguiram intercepta-lo. 

Na carroceria do veículo 
foram encontrados 618 qui-
los de maconha. A droga foi 

apreendida e será incinerada. 
O homem foi preso em fla-

grante por tráfico de drogas. 

Marilia
Em outra ocorr~encia, na 

manhã desta segunda-feira, 
12, por volta das 10h uma 
viatura da PRF cruzou com 
um veículo Fiat Pálio em alta 
velocidade. 

Os policiais deram sinal 
de parada para o motorista, 
quando ele encostou o veículo 
tentou fugir, mas os policiais 

conseguiram deter o homem 
de 31 anos. 

Ele é morador de Indaia-
tuba-SP e confessou aos po-
liciais que ganharia R$ 2.500 
para levar a droga de Foz do 
Iguaçu-PR a Campinas-SP. 

Os policiais encontraram 
165 quilos dentro do porta 
malas e nas laterais do veí-
culo. 

A ocorrência será apresen-
tada em Jacarezinho-PR. 

Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Da REPORTAGEM

Um homem, de 36 
anos, foi preso em fla-
grante por violência do-
méstica e dano, na tarde 
deste domingo, 11, após 
serrar dois cadeados e 
danificar cantoneiras para 
invadir a casa da ex-amá-
sia, de 56 anos, no Luz da 
Esperança, em Rio Preto. 
É a segunda vez que ele 
vai para a cadeia por não 
aceitar o fim do relaciona-
mento. A vítima contou à 
Polícia Militar que viveu 
em união estável com o 
agressor por dez anos e 
está separada desde 11 de 
agosto deste ano, quando 
ocorreu a denúncia e a 
primeira prisão.

Ex é preso pela 
segunda vez

O velório será nesta ter-
ça-feira, 13, das 8 às 15h 
no Cemitério Municipal 
de Nova Granada

           O Tuim ti-
nha dentro de 
si uma alegria 
imensa de viver, 
isso transforma-
va qualquer mo-
mento em felici-
dades
Tânia Yugar, 
Prefeita de Nova Granada

“

“
Luiz Carlos Motta, 
Deputado federal

“

“            Irá deixar 
saudade. Com 
certeza era um 
dos grandes 
mentores do 
colunismo 
social de 
nossa cidade
Suélio Ribeiro, 
Empresário

“

“           Tuim foi um 
grande amigo, 
pessoa que sou-
be viver a vida in-
tensamente sem-
pre ajudando as 
pessoas nas suas 
possibilidades
Bruno Garisto, 
Empresário

“

“

Arquivo PESSOAL

           É com mui-
to pesar que re-
cebo a notícia do 
falecimento do 
meu grande ami-
go Tuim. Colunis-
ta competente, 
amigo leal.

Arquivo Dhoje

Divulgação

Luiz Felipe P
ossani
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O Centro Integrado de Pes-
quisas (CIP) do Hospital de 
Base (HB) foi inspecionado 
por agente do FDA (Food and 
Drug Administration) dos Es-
tados Unidos no último dia 
22 de agosto por recorde de 
recrutamento de pacientes 
no estudo VERU para o trata-
mento da Covid-19. O centro 
de pesquisa foi o 1º do Brasil e 
único da América Latina a ser 
avaliado pelo FDA e aprovado 
sem inconformidades. 
Dia 5 de setembro, médicos, 
pesquisadores e equipe mul-
tidisciplinar do Centro reali-
zaram uma solenidade para 
parabenizar os profissionais 
da instituição envolvidos no 
estudo, pelo resultado final da 
inspeção do órgão americano 
que não encontrou nenhuma 
inadequação no CIP e HB. 
O estudo VERU é multicêntri-
co, randomizado, controlado 
por placebo, de eficácia e se-
gurança do para o tratamento 
de Covid-19. Os participantes 
do estudo receberam 9mg de 
VERU-111 ou placebo cor-
respondente por via oral ou 
através de sonda nasogástrica 
diariamente por até 21 dias ou 
até que o indivíduo recebesse 
alta do hospital, o que ocor-
resse primeiro, e foram acom-
panhados por 60 dias. 
“Esse medicamento mostrou 
dois efeitos positivos, antivi-
ral e anti-inflamatório, que 
atenderam com eficácia as 
necessidades dos pacientes 
graves internados por Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) no HB duran-
te o período mais crítico da 
pandemia. Como resultado, 
diminuiu a mortalidade dos 
pacientes com coronavírus”, 
afirmou a pesquisadora prin-
cipal, Suzana Lobo. 
Suzana Lobo agradeceu ain-
da o empenho dos profissio-
nais envolvidos no estudo e 
aos pacientes voluntários da 
pesquisa. “Fica aqui o nosso 
agradecimento a todos por 
participarem do estudo de 
forma voluntária. Isso fortale-
ce as nossas ações e reforça a 
confiança de toda comunida-
de no CIP”, ressaltou Suzana 
Lobo.  

Centro de Pesquisas do HB 
é inspecionado pelo FDA

SAÚDE

A FDA, agência federal 
de Saúde dos Estados 
Unidos, inspecionou o 
CIP do HB no estudo téc-
nico chamado VERU

Centro de Pesquisas do HB foi inspecionado pelo FDA dos Estados Unidos

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Fim do uso 
de máscara 
em ônibus 
gera receio

A Prefeitura de Rio 
Preto, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
seguiu o governo do Esta-
do e anunciou que a partir 
do último sábado, 10, 
deixa de ser obrigatório o 
uso de máscaras de prote-
ção no transporte coletivo 
urbano. Com isso, o uso 
passa a ser opcional aos 
passageiros. 

Em entrevista ao Dho-
je Interior alguns usuá-
rios relatam certo receio 
ainda de tirar a máscara 
como é o caso da ban-
cária Pamela Branca, de 
23 anos. Ela alega que 
ainda tem receio de tirar 
a máscara e não se sente 
segura. “Muita gente e 
eu atendo muita gente, 
então eu tomo muito cui-
dado”, afirma a bancária. 

A auxiliar de limpeza, 
Leonice Martins, de 57 
anos, afirma ser bem me-
lhor andar sem máscara, 
mas deixa claro que ainda 
tem receio, “ Eu ainda fico 
meia apreensiva de andar 
de ônibus sem máscara”, 
afirmou Leonice. 

Desde esta sexta-feira, 
9, uso de máscaras de 
proteção contra Covid no 
transporte público deixou 
de ser obrigatório. Com 
isso, passageiros de ôni-
bus, Metrô e trem podem 
escolher se querem ou 
não usar a máscara. 

A obrigação do uso 
de máscara no trans-
porte  públ ico  come-
çou em maio de 2020.  
Colaborou - Sarah 
BELLINE.

A Secretaria de Saúde in-
forma que Rio Preto chegou 
no último sábado ao décimo 
primeiro caso de Monkeypox. 
A informação foi dada nesta 
segunda-feira (12). O mesmo 
comunicado afirma que sete 
estão curados da doença. 

33 anos
O paciente é um homem 

de 33 anos que começou a ter 
os sintomas dia 3 de agosto. 
Todos os outros casos foram 
registrados em homens. Se-
gundo informações, nenhum 
dos casos necessitou de inter-
nação. A recuperação foi em 
quarentena nas residências. 

A Monkeypox é uma do-
ença transmitida por contato 

VARIOLA DOS MACACOS

Rio Preto chega a onze casos de 
Monkeypox; um homem de 33 anos

pessoal, lençõis e toalhas que 
são compartilhados, líquidos 
que é produzido em pústulas 
ou feridas e mesmo em super-
fícies contaminadas. 

Não há tratamento contra o 
vírus. Apenas para as infecções 
que acometem os pacientes. 
Para a evolução para um qua-
dro mais grave, é necessário hi-
giene acentuada e isolamento 
do paciente. 

Os casos graves são inter-
nados em UTIs. 

O Brasil recebeu vacinas 
contra a varíola, que estão sen-
do utilizadas em outros países 
que quadros mais agudos. 

No entanto, segundo os 
especialistas, ela pode atenuar 
o problema, mas não resolve. Rio Preto registra o décimo primeiro caso de Monkeypox

O Departamento Mu-
nicipal de Saúde (DMS) de 
Mirassol está convocando 
desde ontem o grupo de 
pessoas com 18 anos ou 
mais para receber a 4ª dose 
da vacina contra a Covid-19, 
respeitando o intervalo de 
quatro meses entre as doses. 
O atendimento acontece 
exclusivamente (para otimi-
zação de doses) no Postão, 
de segunda à sexta-feira, das 
8h às 19 horas. Vale ressaltar 
que a vacina da Influenza 
está disponível para os mo-
radores que desejam ser 
vacinados, independente da 
idade e de fazerem parte do 
grupo de risco. A vacina da 
influenza está disponível em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde, de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 16 horas. 
“As doses serão aplicadas de 
acordo com a disponibilida-
de de estoque e liberação de 
vacinas pelo Estado”, disse.

Vacinação

Depois de brigas judiciais 
e um logo processo burocrá-
tico, a Secretaria de Obras 
concedeu nesta segunda-feira 
(12) o alvará de demolição 
da sede do Palestra Esporte 
Clube à SuccesPar Real Estate 
Desenvolvimento Imobiliário. 
Ela comprou o imóvel em 2018 
para construir um empreen-
dimento imobiliário, pagando 
R$ 60 milhões. 

O alvará só foi concedido 
após vitória da empresa em 
ação judicial movida por um 
grupo de sócios contrários ao 
negócio. Há um mês a empresa 
depositou R$ 5 milhões como 
parte do pagamento e iniciou 
a demolição. A Prefeitura em-
bargou a obra e o início do 

CLUBE

Autorizada demolição da antiga sede do 
Palestra para construção de prédios

trabalho foi paralisado. Alegou 
que não avia concedido a auto-
rização à SuccesPar. 

Em nota, a Secretaria diz 

Usina Tereos 
abre processo 
seletivo para 
mulheres

A usina Tereos de 
Olímpia está com vagas 
exclusivas para mulheres 
na unidade Cruz Alta. 
Trata-se de um processo 
seletivo de jovens apren-
dizes. Interessadas po-
dem se inscrever online 
até 5 de outubro. 

As vagas são para 
atuar no setor agrícola, 
em áreas como motome-
canização, tratos cultu-
rais e reflorestamento. 
Pré requisitos: ser maior 
de 18 anos, CNH cate-
goria AB, ensino médio 
completo e não estar cur-
sando ensino superior. 
Também é necessário 
residir em Olímpia, Seve-
rínia, Cajobi ou Baguaçu. 

“O processo seletivo 
exclusivo para mulheres 
reforça nossa preocupa-
ção em aumentar as opor-
tunidades para aumentar 
a presença feminina em 
nosso quadro de funcio-
nários, além de promover 
ambientes de trabalho 
cada vez mais diversos 
e inclusivos”, comenta 
Carlos Leston, diretor .

que o Alvará inclui a remoção 
das áreas onde ficavam as 
piscinas, a quadra e a sauna. 
A empresa detém a posse do 

imóvel desde 2018. 
A SuccesPar pretende ini-

ciar dois grandes empreendi-
mentos nos próximos meses, 
com investimentos de R$ 200 
milhões e estimativa de ge-
rar mais de 1.000 empregos. 
Segundo a empresa, o alvará 
para a construção deve sair nos 
próximos dias.

A empresa afirma 
que vai construir 
dois edifícios com 
investimento de R$ 
200 milhões e gerar 
mil empregos

Prefeitura autoriza demolição de parte do Palestra no centro

EMPREGOS

Balcão abre a semana ofertando 800 vagas
O balcão de empregos abriu 

a semanaofertando mais de 
800 vagas. 

Destaque para as vagas 
de atendente (14), auxiliar 
de cozinha/cozinheiro (17), 

auxiliar de expedição (26), 
consultor de vendas/vendedor 
(182), eletricista (06), estágio 
(15), manicure e pedicure (7), 
mecânico (26), motorista (54). 

Para se cadastrar e ficar por 

dentro de todas as vagas, os 
interessados devem compare-
cer na rua Antônio de Godoy, 
3033 no Centro de Rio Preto, 
das 9h às 16h. Outra opção é ir 
até a avenida Alfredo Antônio 

de Oliveira, 2077, no Jardim 
Planalto, das 10h as 18h. 

O modo on-line também 
dispões de todas as vagas e 
cadastramento: site do Balcão 
de Empregos.

Agência Brasil

Divulgação

Sâmia DIAS

Guilherme BATISTA
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Nivaldo Marques Xavier, natural de 
São José do Rio Preto, faleceu aos 71 
anos de idade. Deixa os filhos Maria 
Cristina e Nivaldo. Será sepultado no 
dia 11/09/2022 às 13h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Iaci Busqueti, natural de São José do 
Rio Preto, faleceu aos 81 anos de ida-
de. Não deixa filhos. Será sepultada no 
dia 11/09/2022 às 10h 30min, saindo 
seu féretro do velório da Ressurrei-
ção para o Cemitério da Ressurreição. 
 
Rosalvo dos Santos, natural de 
Severinia-SP, faleceu aos 84 anos 

de idade. Era casado e deixa o fi-
lho Elison. Será sepultado no dia 
10/09/2022 às 14h, saindo seu fé-
retro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Zenaide Marquezi Mantovan, na-
tural de Nipoã, faleceu aos 86 anos 
de idade. Deixa os filhos Gilber-
to e José. Será sepultada no dia 
11/09/2022 às 15h, saindo seu 
féretro do velório São João Batis-
ta para o Cemitério de Mirassol. 
 
Benedita Lourenço Carlos, natural 
de Colina-SP, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era viúva de Sr. José Car-

los e deixa os filhos Aparecido Car-
los, Wilson Carlos, Leonice Antonia, 
José Antonio e Lucia Aparecida. 
Será sepultada no dia 12/09/2022 
às 17h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Renato Arantes, natural de Ube-
raba- MG, faleceu aos 79 anos de 
idade. Era casado com Sra. Ana Cris-
tina Cury Arantes e deixa os filhos 
Fernanda Cury Arantes e Cristiana 
Cury Arantes. Será sepultado no dia 
12/09/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Crematório Parque Jardim da Paz. 

Giuliano Martins Dutra, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 50 anos de idade. Era solteiro. 
Será sepultado no dia 12/09/2022 
às 11h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Aparecida Marcato Biazoli, natural 
de Monte Aprazível, faleceu aos 95 
anos de idade. Era viúva de Sr. Ine-
rio Biazoli e deixa os filhos Elisabete, 
Sergio e Celso Aparecido. Será se-
pultada no dia 11/09/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório direto 
para o Cemitério Parque Jardim da 
Paz.

COTIDIANO

FALECIMENTOS E MISSAS

COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Queridos leitores, hoje 

temos uma proposta para 
vocês de avaliação dos con-
teúdos até aqui já descritos. 
Gostaria muito de saber de 
vocês sobre o quanto tais co-
nhecimentos tem impactado, 
ou não, e de que maneira, 
quando leem sobre os temas 
propostos. Também ficaria 
muito contente se me envias-
sem sugestões de temas que 
seriam relevantes a vocês, 
sugestões de assuntos que 
tem dúvidas ou gostariam 
de compreender um pouco 
mais.

Sinto que até agora os 
temas que escolhi escrever 
tem sido bons, mas saber de 
vocês algo mais quanto a ma-
neira como se apresentam, 
se estão sendo úteis e de que 
duvidas tem a respeito me 
ajudaria a melhorar o con-
teúdo. Acredito que quanto 
mais fácil e tranquilo for a 
leitura, mais proveito vocês 
podem tirar de tal aprendi-
zado. Muito grata e aguardo 
sugestões!

Voltando então ao texto 
anterior, sobre o compor-
tamento de autolesão, ou 
maneiras que pessoas en-
contram para tentar aliviar 
um sentimento de angústia 
e regular suas emoções e 
que pode representar uma 
autopunição para quem os 
observa, um meio de per-
tencer a um grupo e até um 
comportamento vingativo 
a alguém que a machucou, 
vemos que tal tema deve 
ser discutido dentro e fora 
de casa. 

Vamos ver como as esco-
las podem contribuir e agir 
neste contexto. O relato dos 
jovens devem ser colhidos 
pelos professores e apresen-
tados como forma de luta 
para que se busque mais 
políticas públicas voltadas 
para prevenção.

A escola tem papel funda-
mental no fornecimento de 
informações que valorizem o 
respeito à vida e detectando 
indícios de automutilação. 

A compreensão do pro-
cesso e o amparo oferecido 
pela escola, pode ser fator 
primeiro na auxilio de pro-
blemas que a pessoa esteja 
sofrendo e não sabe como 
lidar.

Para isso algumas dicas:
Que a escola: a- invista na 

capacitação de sua equipe; 
b- no desenvolvimento de 
Protocolos de intervenção 
em crise; c-  na prevenção do 
comportamento autolesivo.

Para tais Protocolos se 
farão necessários para que 
haja encaminhamentos a 
especialistas, contando com 
ajuda da família da pessoa, 
pois a função de tratamento 
não faz parte do ambiente 
escolar, mas ela tem sim uma 
função social que vai do aco-
lhimento ao encaminhamen-
to dos alunos em sofrimento 
para as instituições de saúde.

Como a escola pode 
fazer então? A dica seria:

1-promover a reflexão e a 
conscientização de funções, 
papéis e responsabilidades 
desde a família até o Estado 
como um todo; 2- tentar 
gerar consciência coletiva 
na direção do enfrentamento 
da situação da pessoa em 
automutilação; 3- promover 
discussões para a superação 
dos estigmas relacionados ao 
tema entre a equipe escolar, 
desde os envolvidos direta-
mente quanto aos professo-
res e funcionários da escola. 
E vejam, isto é apenas o co-
meço que promoveria uma 
grande ajuda à pessoa en-
volvida com automutilação.

Sabe-se que jovens em 
situação de vulnerabilidade 
e com baixos fatores prote-
tivos, devem ser encaminha-
dos para acompanhamento 
multiprofissional, ou seja, 
vários profissionais devem 
se envolver no tratamento, 
inclusive as instituições que 
podem contribuir para isso.

Outro fator importante 
que pode colaborar com a dis-
seminação ou prevenção dos 
comportamentos autolesivos 
é a Internet. 

Ela é uma meio de co-
municação que tem impacto 
significativo nesse compor-
tamento, pois pode auxiliar 
na identificação e prevenção 
do mesmo ou até incentivá-lo. 

Hoje em dia metade da po-
pulação mundial tem acesso 
às redes sociais e isso des-
creve o alcance e o impacto 
que um conteúdo pode ter 
tanto na influência como na 
prevenção. Enquanto positivo 
podemos citar:

a. Como meio de promo-
ção de políticas de prevenção 
sociais e de enfrentamen-
to da automutilação, pois é 
uma poderosa ferramenta de 
propagação da informação e 
meio hábil para obtenção de 
conhecimento humano.

b. “Instrumento de inves-
tigação de práticas crimino-
sas voltadas à automutilação 
sendo que na maior parte 
dos casos, a automutilação 
publicada em redes sociais 
configura o crime do art. 122 
do Código Penal”.  

Portanto as redes sociais 
podem possibilitar a obtenção 
de provas para a criminaliza-
ção e punição dos responsá-
veis, além da adoção de estra-
tégias e ações preventivas que 
impeçam o cometimento de 
novas infrações penais, seja 
por meio da análise de como 
tais infratores atuam, seja por 
meio da obtenção de dados 
que permitam a localização 
de todos os envolvidos”.

Enfim, temos o dever e 
a urgente necessidade de 
nos informar sobre como tal 
fenômeno atua entre nós, no 
sentido de prevenção e ajuda 
aos que se encontram nessa 
situação. 

O acolhimento é o pri-
meiro passo e com ajuda de 
alguns mecanismos que uma 
análise comportamental ofe-
recida por via de tratamento 
psicológico, pode-se apre-
sentar como a melhor forma 
de resgatar aqueles que pre-
cisam de ajuda e como forma 
de promover outros tipos de 
enfrentamento a automutila-
ção. Aqui não se descarta aju-
da clínica de um profissional 
de psiquiatria, que também 
colabora com o mesmo.

 Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológo(a), é o profissional 
que pode oferecer um acolhi-
mento completo e avaliar os 
sofrimentos psíquicos de cada 
pessoa de maneira individual 
e única. Se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneriana 
/ watts:(14)997215150.

Psicóloga formada 
pela Instituição Munici-
pal de São Manuel - Imes-
sm - SP; Aprimoramento 
pelo ITCR (Instituto de 
Terapia por Contingen-
cias de Reforçamento de 
Campinas) - SP: Demais 
cursos no Lattes Rose-
meire A. B. Ballestero.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

O presidente do Sinsaú-
de (Sindicato da Saúde de 
Rio Preto), Reinaldo Dalur 
de Souza, ocupa a Tribuna 
Livre na sessão da Câmara 
nesta terça-feira (13) para 
falar sobre o piso salarial da 
categoria aprovado pelo Con-
gresso Nacional e declarado 
inconstitucional pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luiz Roberto Barroso. 
O piso foi aprovado em uma 
Emenda Constitucional. O mi-

Presidente do Sinsaúde vai à 
Tribuna da Câmara para falar 
sobre o piso da categoria

HOJE

nistro Barroso alega que a Lei 
não prevê a fonte de recursos 
e acredita que as categorias 
envolvidas podem sofrer de-
missão em massa em hospitais 
e Santas Casas que não con-
seguem bancar os seus custos 
mensais. O Sinsaúde alega que 
em Rio Preto os hospitais que 
se negam a pagar o piso ape-
nas obedecem a uma diretriz 
da Federação que congrega 
essas instituições. “Os salários 

são próximos do piso”, diz. 
Na sessão desta terça-feira ele 
vai falar sobre os problemas 
que a categoria enfrenta e 
pedir o apoio dos vereadores 
e da Câmara. Segundo ele, a 
categoria foi uma das que mais 
sofreram com a pandemia. 
Mais de 800 enfermeiros, 
técnicos e auxiliares morre-
ram e muitos ficaram com 
sequelas permanentes no es-
tado de São Paulo. Passada a 

fase aguda da pandemia, uma 
categoria que foi chamada 
de heroica, não tem direito 
ao piso, segundo Reinaldo. 
Os valores aprovados pelo 
Congresso são de R$ 4.750,00 
para enfermeiros (nível su-
perior), R$ 3.325,00 para 
técnicos e R$ 2. 375,00 para 
auxiliares. Os enfermeiros têm 
uma manifestação marcada 
pelo Sindicato para o próximo 
dia 15, na frente da Prefeitura.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Na quinta-feira (15), os enfermeiros realizam uma mani-
festação em frente à Prefeitura 

Denúncia de perseguição na Emurb faz Pedro 
Roberto se reunir com superintendente

O presidente da Câmara de 
Rio Preto, Pedro Roberto Go-
mes (Patriota), se reuniu com 
o superintendente da Empre-
sa Municipal de Urbanismo 
(Emurb), Rodrigo Juliano, 
para discutir a denúncia de 
funcionários que dizem so-
frer perseguição. Eles pe-
diram ajuda ao vereador. 
Segundo acusação que foi 
feita ao Ministério Público, 
uma chefia vem promoven-
do perseguição a um grupo 
de funcionários, com trans-
ferências e afastamento sem 
remuneração. No encontro 
desta segunda-feira (12), es-
tavam dois vigilantes. O MP 
comunicou quem fez a repre-
sentação e relatou que a de-
núncia está sendo analisada. 
Conforme o documento, a 
Emurb tem um Plano de 
Cargos e Salários desde a 
passagem de Liszt Abdala 
Martingo, ainda no governo 
Valdomiro Lopes, que não é 
implantado. Na reunião desta 
segunda, Juliano disse aos re-
presentantes dos trabalhado-
res que ele é inconstitucional 
e por isso não saiu da gaveta. 
Por outro lado, os denun-
ciantes afirmam que alguns 
colegas mais próximos do 
novo chefe da uma seção 
promoveu três funcionários 
de acordo com o Plano e não 
estendeu o benefício a todo 
o quadro de trabalhadores. 
Os problemas envolvendo a 
empresa são antigos. A pri-
meira denúncia contra a em-
presa ao Ministério Público 
do Trabalho (MPT) foi fei-
ta em 2011 e resultou num 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC). Em 2019, 
um funcionário voltou ao 
MPT para dizer que o TAC 

não vem sendo cumprido. 
A assessoria de imprensa do 
MPT confirma as denúncias, 
mas relata que elas foram ar-
quivadas. Uma primeira ação 
no Ministério Público de Rio 
Preto também não prospe-
rou. A alegação é que o pro-
blema diz respeito ao Minis-
tério Público do Trabalho. 
Pedro Roberto pediu ao su-
perintendente da Emurb para 
avançar nas investigações. De 
acordo com uma fonte, Julia-
no se comprometeu a fazê-lo 
e disse aos funcionários que a 
Emurb tem um departamento 
para receber essas denúncias e 
que elas nunca foram feitas ou 
chegaram a ele. Também afir-
mou que não conhece as de-
núncias porque nunca recebeu 
notificação do MP ou MPT. 
Em nota, a empresa infor-
mou que “a reunião se deu 
para proporcionar a comu-
nicação de pautas entre os 
vigilantes e a administração 
da Emurb com a participação 
do representante do legisla-
tivo municipal e não tem sob 
sua pauta nenhuma relação 
com qualquer tipo de per-
seguição de colaboradores”. 
As denúncias foram levadas ao 
presidente da Câmara há cer-
ca de 15 dias por um grupo de 
funcionários concursados.

As denúncias foram levadas ao presidente da Câmara há cerca de 15 dias 

Edital

         
 
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 
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Ao Dhoje, a empresa 
disse que encontro teve 
por objetivo promover o 
diálogo com trabalha-
dores

Divulgação
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FESTAS&EVENTOS
Ana Castela 
em Urupês

Pela segunda vez na 
região de Rio Preto, a 
cantora Ana Castela traz 
a Agro Music para a Festa 
do Peão de Urupês. Será 
de 22 a 25 de setembro, 
de quinta a domingo, que 
o rodeio irá movimentar 
a região metropolitana.  
A primeira noite será 
dia 22, quinta-feira, com 
show da dupla Ícaro e 
Gilmar. Na sexta, dia 23, 
será a vez de Marcus e Be-
lutti. No sábado Zé Ricar-
do e Thiago. E para fina-
lizar com chave de ouro, 
a fenômeno Ana Castela, 
no domingo, dia 25. Os 
convites estão à venda no 
site JV Ingressos. 

Gravação DVD

Nesta quarta-feira, 
será a gravação do pri-
meiro DVD do cantor 
Igor Gonçalves, intitula-
do “Fase Nova”. O evento, 
que é aberto ao público, 
será no Usina Bar, a par-
tir das 19 horas e conta 
com venda de ingressos 
apenas pelo site Sympla.  
A gravação conta com 
locução de Everton Ne-
guinho e participação de 
Hugo e Heitor, além de 
outros cantores da região.  
Para encerrar a gravação 
haverá animação de DJ.

Dia 11 de outubro, uma 
terça-feira, véspera de feriado, 
os cantores, juntos na cidade 
pela primeira vez sobem ao 
palco do Centro Regional de 
Eventos.

Os ingressos para Área Vip, 
Pista e Arquibancada estão à 
venda no site Alpha Tickets e 
na loja Cute Case do Riopreto 
Shopping. Os valores variam 
de acordo com o setor, sendo 
eles: Pista R$ 100, Arquiban-
cada R$ 80 e Área Vip R$ 140. 
Os portões se abrem às 20h. 
Quem tem direito a meia en-
trada paga metade do preço.

O encontro promete de 
um lado as letras poéticas e 
românticas de Nando Reis, re-
ferência de décadas na música 
nacional e de outro, o talento 
ainda jovem e carregado de 
personalidade do cantor Jão, 
que volta a cidade com o show 
completo da turnê “Pirata”, do 
álbum do mesmo nome.

Serão dois shows com-
pletos e independentes e, 

SHOW INÉDITO

Nando Reis e Jão se apresentam 
pela primeira vez em Rio Preto
Os shows dos cantores 
Jão e Nando Reis é uma 
realização da EV7 Produ-
ções; os portões se abrem 
às 20h para apresentação 
inédita

Da REPORTAGEM
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Nando Reis e Jão se apresentam em Rio preto

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

LEI Nº 14.246
De 12 de setembro de 2022.

Dispõe sobre a isenção temporária de pagamento da tarifa nas linhas 
urbanas de ônibus às mulheres vítimas de violência, no âmbito do 

Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências.

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que 
me são conferidas por Lei,
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos 
termos do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

 Art. 1º Mulheres que tenham sido vítimas de violência, usuárias 
dos veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros do Município de São José do Rio Preto, ficam temporariamente 
dispensadas do pagamento de tarifa.

Art. 2º Fará jus ao benefício instituído por esta lei a mulher vítima 
de violência a quem seja concedida medida protetiva, conforme disposto no 
artigo 18, da Lei Federal nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 
bem como aquela que esteja em processo de acompanhamento em espaços 
especializados de atendimento à mulher, previstos pela mesma lei federal, 
isto para que estas vítimas tenham acesso facilitado aos órgãos de proteção, 
às delegacias, ao judiciário, à fuga do ambiente que ocasionalmente possa 
dividir com o agressor e afins.

Art. 3º O prazo do benefício instituído por esta Lei terá duração 
mínima de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual prazo em 
conformidade com a duração das medidas protetivas e de acompanhamento 
indicadas no art. 2º desta lei.

Art. 4º A gratuidade será concedida em todos os dias e horários da 
semana, sem limitação diária de viagens.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, 
no que for cabível, para a sua melhor regulamentação.

Art. 6º As despesas geradas com a execução desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
aplicação obrigatória a partir da vigência de novo contrato de transporte 
coletivo municipal.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
12 de setembro de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

AUTÓGRAFO Nº 15.748/2022
Projeto de Lei nº 031/2022
Aprovado em 05/07/2022, na 37ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 037/22 rejeitado em 06/09/2022, na 46ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo. 

Professor Arnaldo de Freitas Vieira
             Diretor Geral                                                                                              

Autoria da propositura: 
Ver.ª Jéssica Coletivas

rfg/

LEI Nº 14.245
De 12 de setembro de 2022.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o “Programa Corujão 
da Saúde” no âmbito do Munícipio de São José do Rio Preto”.

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que 
me são conferidas por Lei,
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, 
nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:
 
 Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a implantar o 
programa “Corujão da Saúde” no município de São José do Rio Preto.

Art. 2º O Programa “Corujão da Saúde”, nos termos desta Lei, 
poderá ser implementado em hospitais, clínicas particulares e filantrópicas, 
através de convênio que oferte consultas, exames e cirurgias ou em clínicas 
de rede pública e policlínicas, com consultas, exames e pequenas cirurgias, 
em horários alternativos, preferencialmente das 18h00min às 00h00min, 
conforme a capacidade ociosa de cada local.
                                           

Art. 3º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a dar preferência 
para que as consultas, os exames médicos e as cirurgias que estiverem com 
mais de seis meses de espera comecem a ser atendidos tão logo o programa 
seja implementado.

Art. 4º O Poder Executivo poderá disponibilizar equipes para a 
organização e desenvolvimento do programa.

Parágrafo Único. O Poder Executivo incumbir-se-á de promover 
toda a organização gerencial do programa, designando equipes para a gestão 
e para o desenvolvimento do programa.

 Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar os 
convênios necessários com empresas, hospitais, clínicas e instituições afins 
para o fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 6º As despesas com execução desta Lei correrão por conta de 
verba orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 7º Fica autorizado o Poder Executivo, de acordo com o contido 
nos termos do § 1° do Art. 179 e do Art. 199 da Constituição Federal; nos arts. 
4º § 2º, 24, caput, da Lei Federal 8.080/1990, que dispõe sobre a participação 
complementar do setor privado no Sistema Único de Saúde - SUS quando 
seus serviços já existentes no Município forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população.

Art. 8º A seleção dos Estabelecimentos de Saúde Privados 
prestadores de assistência à saúde para realização dos exames previstos e 
consultas se dará mediante chamamento público.
 

Art. 9º Os serviços privados deverão concordar com a remuneração 
dos exames e consultas realizados no valor estabelecido pela tabela de 
procedimentos, medicamentos. OPM do SUS (Órteses, Próteses e materiais 
do Sistema Único de Saúde), a ser pago, em 30 dias, pela Secretaria de 
Estado da Saúde, mediante relatório de módulo ambulatorial e de pacientes 
que compareceram no dia do exame e ou entregue no respectivo DRS 
(Descanso Semanal Remunerado) no prazo de 10 (dez) dias após a realização 
dos mesmos.
  

Art. 10º A entrega de resultados de exames com laudo completo 
deverá ser realizada no prazo de 17 (dezessete) dias aos pacientes.

Art. 11º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
12 de setembro de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

AUTÓGRAFO Nº 15.741/2022
Projeto de Lei nº 011/2022
Aprovado em 14/06/2022, na 34ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 035/22 rejeitado em 06/09/2022, na 46ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo. 

Professor Arnaldo de Freitas Vieira
               Diretor Geral                                                                                              

Autoria da propositura: 
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

rfg/

Ordem do Dia da 47ª Sessão Ordinária de 2022
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

13 DE SETEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA
VETOS
01 – Veto Total nº 39/22, ao autógrafo 15.786/22, originado do Projeto de Lei 
nº 72/22, do Ver. Cabo Júlio Donizete, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
uso de mangueiras transparentes nas bombas dos postos de combustíveis 
do Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

02 – Veto Total nº 40/22, ao autógrafo nº 15.787/22, originado do Projeto 
de Lei nº 82/22, dos Vers. Renato Pupo e Robson Ricci, que concede 
transporte gratuito aos Atiradores do Tiro de Guerra. QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
03 – 16/22 – VER. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA – 2ª DISC./VOT
Insere o §5º, no art. 1º, da Lei Complementar nº 347, de 26 de agosto 
de 2011, que dispõe sobre a criação da GRADAD – Gratificação por 
Desempenho de Atividade Delegada, nos termos que especifica, a ser paga 
aos policiais militares que exercem atividade municipal delegada do Estado 
de São Paulo por meio de convênio celebrado com o Município de São José 
do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI
04 – 40/21 – VER. ODÉLIO CHAVES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação aos pais ou responsáveis 
sobre a realização de qualquer atividade dentro ou fora do estabelecimento 
de ensino, sua natureza, sua correlação com a Base Nacional Curricular 
Comum e seu objetivo didático-pedagógico. (QUÓRUM MAIORIA SIMPLES) 

05 – 76/21 - VER. ANDERSON BRANCO – 2ª DISC./VOT 
Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de São José 
do Rio Preto, em eventos e serviços que promovam a sexualização de 
crianças e adolescentes e dá providências correlatas. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES) 

06 – 134/22 – VERª. KARINA CAROLINE – 1ª DISC./VOT
Garante ações permanentes de informação, prevenção e de combate 
à importunação sexual no transporte coletivo, terminais e miniterminais 
urbanos do município de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES                                                                                                          
Presidente da Câmara – 09/09/2022

em meio a eles, o encontro 
esperado entre os dois artistas 
que lançaram recentemente a 
música Sim, de Nando Reis, 
cuja parceria com o talento de 
Américo Brasiliense já levou a 
mais de 1,3 milhões de visua-
lizações apenas no YouTube.

Os shows dos cantores Jão 
e Nando Reis é uma realização 

da EV7 Produções.

Serviço
Show Jão e Nando Reis
Quando: 11 de outubro de 

2022, às 20h
Onde: Centro Regional de 

Eventos
Ingressos: site Alpha 

Tickets



Em pose especial, e felizes, as irmãs, Ana Carolina Jalles e 
Ana Paula Jalles, na Universidade Mackenzie em São Paulo, 
acreditaram que este dia chegaria. Muito sucesso na nova 
área profissional  

SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

CONTAGEM REGRESSIVA
Faltam 19 dias para a votação nas eleições para presidente, go-
vernador, deputados federais e estaduais, além da disputa para 
o cargo de senador e essa posição sempre causa dúvidas, afinal, 
alternadamente, elegemos um senador em uma eleição e dois 
ocupantes na seguinte. Nas eleições deste ano elegeremos um 
senador por unidade federativa do país, garantindo uma reno-
vação de um terço da Casa. O senador é eleito pelo sistema ma-
joritário nas eleições. Ou seja, é eleito o candidato que conseguir 
o maior número de votos no estado em que o político concorre.

RETURN TO THE STAGE
Recluso durante todo o tempo da pandemia com o vírus dando 
sopa e assustando a sociedade promotora de eventos, estamos 
anunciando nossa volta ao palco, nesta quarta-feira, em evento 
promovido pelos colunistas Cida Caran, Haydée e Fred Tebar, 
para o lançamento do livro “Mulheres que Inspiram”, no salão 
social do Automóvel Clube. A repercussão será comentada com 
detalhes no programa Show do Roberto, na rádio Interativa 
FM e na TV Rio Preto (a imagem da cidade).

REPRESENTATIVIDADE
Rio Preto esteve muito bem representada no 51º Congresso 
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem com a par-
ticipação do Prof. Dr. Arthur Soares Souza Junior e da médica 
Luciana Volpon Soares Souza Marin como coordenadores, mo-
deradores e palestrantes no módulo de Tórax. Além dos médi-
cos do Ultra-X, o congresso reuniu especialistas da área e ainda 
premiou trabalhos acadêmicos durante os três dias de evento.

TANQUE CHEIO
Com tradição no mercado de fundos de investimento em di-
reitos creditórios (FIDC), a Captalys acaba de fechar um fundo 
de R$ 130 milhões que tem como lastro recebíveis da rede de 
Postos Monte Carlos, com sede aqui em São José do Rio Preto. 
É a primeira varejista do setor a entrar no mercado de capitais.

GOD SAVE THE QUEEN
Numa época de líderes narcísicos, frívolos, ignorantes e irrespon-
sáveis, que se colocam acima das instituições e do bem comum, o 
reinado de Elizabeth II é uma fonte de inspiração. Como todo ser 
humano, Elizabeth tinha emoções e preferências, como as quais 
teve de aprender a lidar, para se comportar em público da forma 
exigida pelo cargo. “Lilibeth” para os íntimos, a rainha era uma 
pessoa dotada de alegria de viver, que soltava gargalhadas, tinha 
empatia pelo sofrimento humano e paixões pessoais. Que sirva 
de exemplo o seu comportamento. O Céu é o limite!

OIIII GENTEEE!
O Deputado Federal Adriano Eli Corrêa, acompanhado de seu 
assessor para o interior Hermes Piffer, foram ao Show do Ro-
berto, na Radio Interativa, na sexta feira e deixaram gravada 
uma mensagem de esperança para o Brasil. Adriano, é filho do 
vereador em São Paulo Eli Corrêa, uma das maiores audiências 
de Rádio brasileiro. O “Oi Gente” é jargão do pai.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Não é hora de fazer piada, mas que 
ninguém confunda Rei Charles com 

Ray Charles.  Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Em momento muito especial, as formandas Ana Carolina 
Jalles e Ana Paula Jalles, ladeadas pelos papais, a médica ra-
diologista, Dra. Angela Cristina Jalles e Luiz Fernando Jal-
les, empresário, engenheiro, sócio proprietário responsável 
pela área financeira do Riopreto Shopping Center

O ex-prefeito de Botucatu, João Cury, candidato a deputado federal pelo 
MDB, e o empresário Roberto Perosa em visita a São José do Rio Preto

O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram vo-
cês, Ana Paula Jalles e Ana Carolina Jalles, até aqui. Espe-
ramos que esta vitória seja o início de muitas outras con-
quistas. Parabéns pela formatura em Administração, na 
Universidade Mackenzie em São Paulo

DHOJE INTERIOR
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henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

MARCOS BITTENCOURT é o novo executivo do 
Thermas dos Laranjais, parque aquático mais visitado da Améri-
ca Latina. Ele agora é o novo  HEAD comercial e de marke-
ting e volta com o desafio de liderar a integração das áreas co-
mercial, marketing e MICE (Meetings, Incentives, Conferences, 
Exhibitions). Traduzindo em miúdos, é o turismo de reuniões, in-
centivos, conferências e exposições.

FLORES EM SETEMBRO. A Feira de Flores e Plan-
tas de Holambra está de volta! Após três anos de pausa devi-
do à pandemia, a maior e mais tradicional exposição de flores e 
plantas ornamentais da região, promovida há 19 anos pelo Lions 
Clube, começou no final da semana e só termina no dia 25, no 
Riopreto Shopping Center. A entrada é franca e o evento costuma 
ser realizado no mês de setembro.

O EMPRESÁRIO João Cury, candidato a deputado federal 
pelo MDB, está em campanha pela região, e já visitou além de 
Rio Preto, Barretos, Olímpia e Bady Bassitt. Cury foi Presidente 
da FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação), onde 
foi responsável pela reforma e manutenção da Escola Estadual 
Parque Nova Esperança.

OBA FESTIVAL. O cantor e compositor Thiaguinho acaba 
de ser confirmado para o OBA Festival Carnaval 2023, que será 
realizado de 18 a 21 de fevereiro, em São José do Rio Preto. Alok, 
Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Banda Eva, entre outros cantores 
famosos, fazem parte da grade de shows.

NESTA QUARTA-FEIRA, O Instituto Valquírias World, 
faz o lançamento do livro “O jeito Valquírias de fazer gestão”, no 
Riopreto Shopping.

A NEURO-PSICOPEDAGOGA Gisele Albuquerque, 
em parceria com a fotógrafa Eloisa Mattos, realiza de 15 à 24 
de setembro, exposição fotográfica na Praça 2 do Riopreto Sho-
pping, com o tema “A importância da neuro-psicopedagogia no 
processo de aprendizagem da criança e adolescente”. A mostra é 
composta de 23 crianças que são pacientes de Gisele, e as lindas 
fotos foram feitas por Eloisa. 

FERNANDA COSENZA Nogueira, aniversariante do fi-
nal de semana, foi muito paparicada por amigas, e principalmen-
te pela tia Silvania Bernardes Cosenza.

SHOW AGENDADO. A cantora Nat Guareschi, filha dos 
rio-pretenses, o pecuarista Osmair Guareschi e Neide, está com 
show marcado para o dia 22 de outubro, às 19 horas, no Tonton 
Music Bar (Moema), em São Paulo. Abertura com Joni.

 Nomeação e posse
Na noite de quinta-feira passada, as empresárias, Najla Lopes 
e Katia Torres recepcionaram no Rooftop do Cassino Hotel, 
os Membros Vips, e realizaram a nomeação e posse de seus 
Embaixadores MetaInfluencer, grupo de Empreendedores e 
Influenciadores que estão movimentando nossa cidade! No-
mes como Frederico (Fred) Tebar, Thais Celentano, Carla 
Jorge, Dani Nardini, Elaine Lucato, Carol Mendonza, Ligia-
ne Meirelles, Renan Henrique, Livia Torres, Simone Costa, 
Flávia Fante, Sabrina Damas, Erica Carvalho e Reirivelton.

 Baile do Havaí Aceano
O Baile do Havaí do Automóvel Clube, já tem data marca-
da e promete uma noite cheia de muita diversão e atrações 
incríveis. No próximo dia 24 de setembro, a partir das 21 
horas, ao som de Bozó & Amigos, Anisinho e um buffet tro-
pical com direito a Ilha de Batidas. Convites na secretaria 
do clube. (17) 3214-7211 e 98155-0178.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP
Ref. Tomada de Preços nº 08/2022 – Processo nº 11151/2022
Notifico o representante legal da contratada, a regularizar a prestação de 
serviços, bem como adequar a execução dos serviços dentro do 
cronograma físico financeiro já pactuado, frisando que o não atendimento 
desta notificação acarretará a aplicação das penalidades previstas no 
contrato, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal da Educação.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP
Ref. Tomada de Preços nº 11/2022 – Processo nº 11154/2022
Notifico o representante legal da contratada, a regularizar a prestação de 
serviços, bem como adequar a execução dos serviços dentro do 
cronograma físico financeiro já pactuado, frisando que o não atendimento 
desta notificação acarretará a aplicação das penalidades previstas no 
contrato, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal da Educação.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP
Ref. Tomada de Preços nº 25/2021 – Processo nº 13389/2021
Notifico o representante legal da contratada, a regularizar a prestação de 
serviços, bem como adequar a execução dos serviços dentro do 
cronograma físico financeiro já pactuado, frisando que o não atendimento 
desta notificação acarretará a aplicação das penalidades previstas no 
contrato, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal da Educação.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP
Ref. Tomada de Preços nº 29/2021 – Processo nº 13621/2021
Notifico o representante legal da contratada, a regularizar a prestação de 
serviços, bem como adequar a execução dos serviços dentro do 
cronograma físico financeiro já pactuado, frisando que o não atendimento 
desta notificação acarretará a aplicação das penalidades previstas no 
contrato, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal da Educação.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
EMPENHO 19031/22
CONTRATADA: RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 18512/22
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EMPENHOS 19044/22 E 19066/22
CONTRATADA: DIPROM DISTRIB PROD ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 
LTDA
EMPENHOS 19045/22 E 19067/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
EMPENHO: 19042/22
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
EMPENHOS 19063/22 E 19030/22
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHOS 18540/22, 19033/22 E 19056/22
CONTRATADA: DENTAL PREMIUM LTDA
EMPENHOS 18903/22, 19046/22, 19068/22, 18537/22, 19057/22 E 19034/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL PREMIUM LTDA
EMPENHOS 17601/22, 15564/22, 15577/22 E 18302/22
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 18300/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para as empresas 
em querendo apresentarem contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
ERRATA
Ref. Publicação do dia 10/09/2022 - 10° Termo Aditivo Contratual
Onde sê lê: Pregão eletrônico 173/18 – Contrato: PRE/0139/18
Leia-se: Pregão eletrônico 273/18 – Contrato: PRE/0139/18
EXTRATO 
15º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 258/18 – Contrato: PRE/0095/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços de Limpeza
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato na ordem de 12,285060%, correspondente 
ao IPC-SP (FIPE), apurado no período de Jun/21 a Mai/22. SMA – Adilson 
Vedroni; SMF – José Martinho W. Ravazzi Neto; SMEL – Fabio F. D. 
Marcondes; SMAA – Antonio P. Pezzuto Jr.; SMC – Valdeci P. Ganga; Gab.
Prefeito – José Roberto Moreira
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 471/19 – Contrato: PRE/0346/19
Contratada: L M Serviços de Agendamento 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. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2022
ATA Nº 0736/22
CONTRATADA: CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios - Valores Unitários - Item 
6 - R$3,90; Item 28 - R$6,50 – Gab. Pref. – José Roberto Moreira– Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2022
ATA Nº 0737/22
CONTRATADA: ALINE TORRES DE OLIVEIRA LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios - Valor Unitário - Item 50 - 
R$8,99 – Gab. Pref. – José Roberto Moreira– Prazo de vigência: 12 meses.    

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 400/2022
ATA Nº 0738/22
CONTRATADA: ALINE TORRES DE OLIVEIRA LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (carne bovina, suína e 
frango) - Valores Unitários - Item 3 - R$44,50; Item 4 - R$24,55 – Gab. Pref. – 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 023/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DO CÓRREGO COBERTINHO (FASE “A”) – SEC. MUN. OBRAS. 
Informamos que foi disponibilizado esclarecimentos de edital relativo a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action e fica, desde já, fazendo parte integrante 
do instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais os 
documentos originais encartados nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 274/2022 – Processo n.º 12.336/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde   Sessão pública realizada on-line com início dia 
06/06/2022, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: 
BEATRIZ FLAVIANA DIA  LUCIANELI NUNES (item 5); BIO INFINITY 
COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI (itens 8, 9); BIOBASE 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ( item 12); L.N.C DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MÉDICOS LTDA (item 14); MARCO ANTONIO SILVA NETO (item 
13); MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 
4, 10); ROSICLER CIRURGICA LTDA ( itens 2, 3, 6); UNAMED PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA (item 7). O item 11 foi declarado fracassado.   Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 383/2022 – Processo n.º 13.180/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes para os agentes de 
combate as endemias e agentes comunitários de saúde. Secretaria Municipal 
de Saude  Sessão pública realizada on-line com início dia 02/08/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedoras: CONFECÇÕES L.C E 
L.S.C LTDA EPP (itens 2, 3, 4, 5). O lote 1 foi declarado fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras –  - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 410/2022 – Processo n.º 13.935/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA 
DAGUA NAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS LOCAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sessão pública realizada on-line com início dia 
02/09/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: RP 
DESENTUPIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI item 1)). 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 – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária Municipal de 
Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 421/2022 – Processo n.º 13.516/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição medicamentos em atendimento 
as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.   Sessão pública realizada 
on-line com início dia 02/08/2022, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
(itens 9, 17, 21, 25, 26); ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (item 23);   CM 
HOSPITALAR S A  (itens 10, 11, 14, 18); DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (item 3); ELFA MEDICAMENTOS S.A 
(item 27); INTERLAB - FARMACÊUTICA LTDA (itens 2, 8, 12, 13, 16, 22); 
JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP (item 1) e PARTNER FARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (item 15). Os itens 7, 19, 
20 e 24 foram desertos e os itens 4, 5 e 6 foram declarados fracassados.   
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 432/2022 – Processo 13.627/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de toner para impressora, em 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on line com início dia 10/08/2022, sendo declaradas 
vencedoras as empresas V.C.DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME (item 1); 
BELA BELI STORE LTDA. (item 2). Houve manifestação de intenção de 
recurso pela empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE 
MINAS GERAIS LTDA, foi apresentada razão recursal. A pregoeira manteve a 
decisão prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado a Sra. 
Secretária Municipal de Educação - Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - 
Pregoeira.
ADJUDICO o pregão às empresas V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME 
(item 1); BELA BELI STORE LTDA. (item 2) e HOMOLOGO este procedimento 
licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo– Secretaria Municipal de Educação.  O inteiro teor encontra-se a 
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 457/2022 – Processo n.º 13.844/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de centrais 
de chamada para os leitos do Hospital Municipal Secretaria Municipal de 
Saúde.   Sessão pública realizada on-line com início dia 25/08/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: PLATEL EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA. (item 1).   Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 486/2022 – Processo n.º 14.004/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos alimentícios para as 
unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 25/08/2022, sendo adjudicado o item às empresas 
declaradas vencedoras: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
(itens 2, 3); P L DE O SANTOS (item 1).. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 

irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 488/2022 – Processo n.º 14.044/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 
– ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA N.113-2022 – EMPRO. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 
29/08/2022, sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
BELA BELI STORE LTDA ( itens 1 e 2). 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 A Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 489/2022, Processo 14.007/2022 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO PARA O HOSPITAL 
MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Declaro parcialmente procedente a impugnação lançada pela empresa 
SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. Fica retificado o 
Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, no item 
item 1, alínea “1.d”. Está disponibilizado o edital retificado no sistema “Portal 
de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos interessados. 
Fica redesignada a data de processamento do pregão da seguinte forma: O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/09/2022, às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02min. Adriana Tápparo – Pregoeira 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2022 – 
PROCESSO Nº 12.501/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de seringas. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 14/09/2022 às 14h00 para continuidade dos trabalhos – 
Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos envelopes: 19/
OUTUBRO/2022 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL (AV. ALBERTO 
ANDALÓ, 3030), CONFORME PLANILHAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. OBRAS. Valor total estimado R$ 3.938.830,31 - Prazo de Execução: 
240 dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Av. 
Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria de 
Compras e Contratos. Outras informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
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° 539/2022, processo 14.592/2022 
objetivando o registro de preços para recarga de extintores. Secretaria 
Municipal de Administração.  O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 27/09/2022 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° 540/2022, processo 14.593/2022 
objetivando a aquisição de equipamentos de informática. Secretaria Municipal 
de Obras.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/09/2022 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° 541/2022, processo 
14.594/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de material 
elétrico para ampliação e manutenção da iluminação pública do município. 
Secretaria Municipal de Obras.  O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 28/09/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
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° 543/2022, processo 14.596/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de bota unna em atendimento 
as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.  O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 26/09/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
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.° 546/2022, processo 
14.598/2022 objetivando Aquisição de Veículo para estruturação da rede 
de serviços do sistema único de assistência social – SUAS. Secretaria 
Municipal de Assistência Social O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 26/09/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. 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.° 547/2022, processo 14.636/2022 
objetivando Aquisição de materiais para sala de recursos multifuncionais – 
educação especial, em atendimento aos alunos da AEE da rede municipal . 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 27/09/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. 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° 551/2022, processo 14.653/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de café torrado e moído. 
Secretaria Municipal de Educação.  O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 26/09/2022 às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
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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° 
554/2022, processo 14.664/2022 objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento 
de materiais para manutenção em piscinas municipais. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 27/09/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
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° 555/2022, processo 14.665/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de medicamentos para atender 
ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/09/2022 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.
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 034/2022
De ordem do Sr. Secretário Municipal de Saúde, nos termos do item 4.10 do edital e, visando a adequação do objeto 
as necessidades da Administração, REVOGO este procedimento licitatório. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Contratações Públicas – Presidente da C.M.L.   

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2022
PERMITENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-EMURB
PERMISSIONÁRIO: - EURÍPEDES CARLOS DO PRADO 025575577845
OBJETO: Permissão de Uso ÁREA  001 - base de concreto (Radier) medindo 14m X 5,20m (72,80 m2 de área) 
em concreto aramado FCK 25, polido, com espessura de 0,10 cm; com a construção de mureta na parte 
superior do radier em blocos de concreto estrutural 14m X 19m X 39m aparente, totalizando 19 m lineares; com 
caixa de esgoto com arranque para ligação futura e Container, construídos em estrutura metálica, em formato 
Molhado (Lanchonete), e com área de 9,00 m² e 2,35 m de altura, todo adequado às exigências da Resolução-
RDC ANVISA nº 216/04 e Resolução RDC ANVISA n. 79, de 28/08/2000, bem como em total conformidade às 
exigências Normativas da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), localizado no Av. Philadelpho 
Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, para fins 
de alimentação,  modernizando  a Feira de Automóveis, no município de São José do Rio Preto, para atividade 
de lanchonete, Casa de chás, Casa de Sucos e Similares
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será por 12 (doze) meses, de 05 de setembro de 2022 
à 04 de setembro de 2023, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA:  29 de agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública nº 001/2022 e Processo Licitatório nº 008/2022; Lei Federal n° 
13.303/06, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 29 de agosto de 2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.976 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) FREDERICO VILELA PARDI, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta 
a 06 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 36.977 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) RENATO DOS SANTOS GUIMARAES, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os 
efeitos desta a partir de 08 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 36.978 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUCIANA ALBUQUERQUE UHLMANN, Técnico em Enfermagem, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os 
efeitos desta a 08 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 36.979 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
Considerando o Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído 
pela Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, bem como a publicação da classificação efetuada através da 
Portaria nº 36.528 de 14 de junho de 2022;
Considerando que em 15 de agosto de 2022 foi dada posse e exercício aos novos servidores aprovados no Concurso 
Público nº 04/2019, para o cargo de Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação obtida no Processo de Relotação de Agentes 
Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

KAIO FILIPE MATTOS DA SILVA SAÚDE TRÂNSITO 19/09/2022

LEANDRO ROMANO MUNIZ SAÚDE OBRAS 26/09/2022
SUZANA NAMIE NISHIMOTO SAÚDE PLANEJAMENTO 19/09/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 36.983 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) suplente SONIA REGINA RICARDO DE CASTRO para substituir o(a) servidor(a) ANA PAULA 
MENDES EHRENBERG, Membro da Comissão Municipal de Licitação, nomeado(a) pelo Decreto nº 19.092, de 07 de 
janeiro de 2022, enquanto durar seu período de férias, de 12/09/2022 a 21/09/2022.
PORTARIA N.º 36.984 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) NORBERTO GUIMARAES, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, de acordo com a conclusão do procedimento administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 
53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), 
passando a realizar serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo 
prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades da 
secretaria através de termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a partir 
de 15/09/2022.
PORTARIA N.º 1.025 DE 15 DE JULHO  DE 2022 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): ERIKA CRISTINA DO CARMO FIGUEIREDO
Resultado: aplicação do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 61, da Lei Complementar nº 664/2021 e o consequente 
arquivamento.
PORTARIA N.º 36.985 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna 
público o 2º PROCESSO DE RELOTAÇÃO DE SERVIDORES ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS, e para tanto 
estabelece:
Art. 1º - O procedimento de relotação de servidores, neste caso especificamente para os titulares de cargos e 
empregos públicos de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários entre Secretarias Municipais deste 
Município, denominado Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, 
será realizado nos termos desta Portaria, que fixa critérios objetivos para a classificação e assegura equidade de 
oportunidades ao processo. 
Parágrafo único: Os cargos e empregos objetos deste procedimento de relotação possuem atribuições descritas em 
lei que podem ser exercidas em qualquer Secretaria da estrutura organizacional da Prefeitura.
Art. 2º - Este processo se dará em face da criação de novos cargos de Agente Administrativo e consequente ingresso 
de novos servidores - agentes administrativos - provenientes do Concurso Público de Edital Normativo nº 04/2019, de 
forma a possibilitar prioridade no remanejamento interno dos atuais servidores que ocupam cargos ou empregos de 
Agente Administrativo, Atendente e Escriturário.
Art. 3º - O procedimento estabelecido nesta Portaria será executado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
(CGP) da Secretaria Municipal de Administração, conforme critérios aqui estabelecidos, vagas disponíveis indicadas 
no Anexo I e Cronograma previsto indicado no Anexo II.
Art. 4º - A inscrição para o PRAA -Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários 
- deverá ser feita, pelo email praa@riopreto.sp.gov.br , onde o servidor interessado deverá registrar o seu nome 
completo e a Unidade de Trabalho e Secretaria de interesse conforme Anexo I.
§ 1º -  O servidor deverá ainda preencher o formulário de transferência disponível no Portal Servidor online (SOL), no 
menu Transferência de Secretaria, sendo considerada apenas aquela constante no formulário como 1ª opção.
§ 2º - Aquele servidor que já efetuou o pedido de relotação no menu Transferência de Secretaria no SOL – terá 
considerada para efeito do disposto no § 4º do art. 7º a data do seu pedido inicial e poderá alterar sua 1ª opção de 
Secretaria para fins de inscrição neste processo, atentando-se para a inscrição por email da unidade de trabalho, 
conforme detalhado no caput deste artigo.
Art. 5º - Fica vedada a participação de servidor nesse PRAA, que se encontre em qualquer das seguintes situações:
I) em estágio probatório;
II) respondendo a processo administrativo disciplinar; 
III) – selecionado no 1º PRAA – Portaria n. 36.528 de 14 de junho de 2022;
IV) em gozo das seguintes licenças:
a) para tratar da própria saúde, quando superior a 12 (doze) meses;
b) para tratar de interesses particulares;
c) para desempenho de mandato classista.
V) afastado para o exercício de mandato eletivo.
Parágrafo único: Caso haja inscrição de servidor vedada neste artigo, esta será indeferida pela Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração.
Art. 6º - Qualquer solicitação de esclarecimentos referente a presente Portaria deverá ser enviada à Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, exclusivamente por meio do email  praa@riopreto.
sp.gov.br 
Art. 7º - Os servidores serão classificados pela maior pontuação obtida pela soma da quantidade de pontos em cada 
critério: (TEE – tempo de efetivo exercício) + (TSOL – tempo do pedido de relotação no servidor online SOL) + a 
pontuação obtida no inciso I deste artigo, - menos os pontos referentes aos incisos II a VIII deste artigo e o acréscimo 
previsto como pontuação adicional fixada nas alíneas “a”, “b” e “c”, do § 1º deste artigo, conforme descrito abaixo, cujo 
resultado será a pontuação final:
I) Pontuação da nota de avaliação no estágio probatório (média das duas avaliações quando houver, sendo que o 
resultado em percentual será transformado em pontos, por exemplo, 60% corresponderá a 60 (sessenta) pontos, 
ignoradas as frações);
II) Perda de 100 (cem) pontos para advertência nos últimos 5 anos;
III) Perda de 200 (duzentos) pontos para suspensão de 1 a 05 dias nos últimos 5 anos;
IV) Perda de 250 (duzentos e cinquenta) pontos para suspensão de 06 a 10 dias nos últimos 5 anos;
V) Perda de 300 (trezentos) pontos para suspensão de 11 a 15 dias nos últimos 5 anos;

VI) Perda de 500 (quinhentos) pontos para suspensão de mais de 15 dias nos últimos 5 anos;
VII) Perda de 50 (cinquenta) pontos para cada falta injustificada nos últimos 5 (cinco) anos;
VIII) Perda de 10 (dez) pontos para cada 30 (trinta) dias de licença médica, própria ou acompanhante, registrada nos 
últimos 5 (cinco) anos, desconsideradas no resultado frações inferiores a 30 (trinta) dias e as licenças de meio período. 
Para fins do disposto neste inciso será considerada a soma de todas as licenças, consecutivas ou não, no período de 
5 (cinco) anos anteriores a 31 de julho de 2022.
§ 1º - Será concedida pontuação adicional (PA) da seguinte forma:
a) Aos servidores em exercício na Secretaria Municipal de Educação, será adicionado 5% da pontuação total.
b) Aos servidores em exercício na Secretaria Municipal de Assistência social, será adicionado 10% da pontuação total.
c) Aos servidores em exercício na Secretaria Municipal de Saúde, será adicionado 15% da pontuação total.
§ 2º - Em relação aos incisos II a VII deste artigo será considerado o período dos últimos 5 (cinco) anos anteriores a 
31 de julho de 2022.
§ 3º Para fins de apuração do tempo de efetivo exercício (TEE) será atribuído 01 (um) ponto para cada 30 dias corridos 
de efetivo exercício no cargo ou emprego atual.
§ 4º Para fins de apuração do tempo do pedido de transferência efetuado no sistema Servidor Online (TSOL) será 
atribuído 05 (cinco) pontos para cada trinta dias decorridos da data do pedido.
§ 5º Será desclassificado do certame o candidato que obtiver pontuação final negativa, considerados os incisos e 
parágrafos deste artigo.
Art. 8º – A classificação do servidor, por unidade de trabalho/Secretaria, da qual concorreu, com a pontuação obtida 
em cada critério e com a nota final em ordem decrescente, será divulgada no Diário Oficial do Município para todos os 
efeitos, e em caso de empate, prevalecerá o servidor de maior idade. 
§ 1º Desse resultado caberá a interposição de recurso, de forma fundamentada, no prazo de dois dias úteis após 
a data da publicação do resultado preliminar, o qual deverá ser endereçado, exclusivamente, para o email praa@
riopreto.sp.gov.br
§ 2º Caberá à chefia da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração a apreciação de 
eventual recurso interposto.
Art. 9º - A relotação do servidor classificado fica condicionada à entrevista junto ao Gestor da Pasta, quando este 
julgar necessária em face das especificidades das funções. 
Art. 10 - O servidor poderá desistir da relotação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data da publicação 
da classificação, cujo pedido de desistência  deverá ser endereçado, exclusivamente, para o email  praa@riopreto.
sp.gov.br .
Art. 11 - O servidor relotado deverá permanecer na nova Secretaria por, pelo menos 2 (dois) anos contados da data 
da formalização da relotação, salvo disposições legais e interesse público.
Art. 12 - As datas e os períodos estabelecidos no cronograma constante desta Portaria são passíveis de alteração, 
conforme necessidade e conveniência da Administração.
Art. 13 - A seleção para relotação de que trata a presente Portaria é específica para preencher exclusivamente as 
vagas postas em disputa no Anexo I, sendo que aquelas que não forem preenchidas ou não tiverem candidatos do 
quadro interessados, serão preenchidas pelos agentes administrativos aprovados pelo Edital de Concurso nº 04/2019.
§ 1º As Secretarias que tiverem seus servidores transferidos em consequência deste processo de relotação terão suas 
vagas repostas por novos concursados ou por servidores aprovados no presente processo, respeitada a ordem de 
classificação e Secretaria de interesse. 
§ 2º Os servidores selecionados em consequência deste processo de relotação, serão substituídos por outros 
servidores da lista, conforme estabelecido no parágrafo anterior e deverão aguardar sua substituição para então 
serem relotados.
Art. 14 - A inscrição do servidor público no sistema online SOL para este processo de relotação implica em expressa 
aceitação das regras aqui estabelecidas e implica também em aceite quanto à divulgação da pontuação individual de 
cada item de sua nota no Diário Oficial do Município e/ou no sistema online “servidor online” – SOL.
Art. 15 – Este PRAA fica condicionado à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 25/2022 encaminhado à 
Câmara Municipal, que cria 163 cargos de agentes administrativos, objeto das vagas postas em disputa pelo presente 
processo.
Art. 16 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I   - QUADRO DE VAGAS PARA TRANSFERÊNCIA
Secretaria Municipal de Administração: 01 vaga

Unidade de Trabalho Dias/horários de 
Trabalho – Carga 

Horária

Número de 
Vagas

Observações

Coordenadoria de 
Pessoal

Segunda a sexta, das 
7 às 17 horas. 40 horas 

semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94. Não há 
insalubridade.

Endereço: Avenida Alberto Andaló, 
3030 -3º andar Paço Municipal

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento: 02 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga 
Horária

Número de 
Vagas

Observações

Divisão de Gestão da 
Merenda Escolar

Segunda a sexta das 7:30 
às 17:30 horas. 40 horas 

semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Av. Gerassina Tavares, 
Condomínio 500 – Barracão 03 – 

Jardim Yolanda

Divisão de Distribuição 
de Alimentos - Banco 

Municipal de Alimentos

Segunda a sexta das 7:30 
às 17:30 horas. 40 horas 

semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Av. Feliciano Sales Cunha, 

1801 - Distrito Industrial

Secretaria Municipal de Assistência Social: 24 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga Horária
Número de 

Vagas 
Observações/Endereço

Gabinete Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Totó Duarte, 307 - Vila 
Angélica

Casa dos Conselhos Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Av. Bady Bassitt, 3697 – 
Centro

CRAS Antunes Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

02 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Nagib Abissamira, 
1801 – Jardim Antunes

CRAS Belo Horizonte Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Rogério Cozzi, 657 – 
Jardim Anielle

CRAS Centro Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua João Teixeira, 260 – 
Santa Cruz

CRAS Cidadania Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

02 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Selime Alex André, 200 
– Parque Cidadania

CRAS Eldorado Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

02 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Brás Repiso Nabas, 
262 - Vila Romana - Eldorado

CRAS João Paulo Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Rosa Generosa 
Pinheiro, 401 – Jardim João Paulo II

CRAS Lealdade Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Geraldo de Paiva 
Ferreira, 550 – Parque da Lealdade

CRAS Novo Mundo Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

02 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Centenário, 1299 – Vila 
Sinibaldi

CRAS Santo Antônio Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Josefina Reis Assunção, 
385 – Santo Antônio

CRAS São Deocleciano Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Av. Olinda Lorea Khauan, 
151 – São Deocleciano

CRAS Solo Sagrado Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

02 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Beatriz da Conceição, 
241 – Solo Sagrado

Centro de Convivência da 
Família

Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Avenida Antônio Antunes 
Júnior, 3565 - Solo Sagrado

Centro de Convivência da 
Família Cidadania

Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

02 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Frei Arcanjo nº 201- 
Pq. Cidadania

Centro POP Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Jordão Reis, s/nº - 
Centro (atrás da sede social do clube 
Palestra)

CREAS 1 Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua José Polachini 
Sobrinho, 575 – Jardim Urano

CREAS 2 Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Endereço: Rua Maximiano Mendes, 
154 – Bairro Santa Cruz

Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal: 03 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

04 04
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Secretaria Segunda a sexta das 7:00 
às 17:00 horas. 40 horas 
semanais

03 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Rua 
Ipiranga, 280 – Boa 
Vista (o local de 
funcionamento poderá 
ser alterado)

Secretaria Municipal de Cultura: 07 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga Horária
Número 

de Vagas
Observações

Núcleo de Artes 
Roberto Farath

Segunda a sexta-feira, 
das 12h às 16h e das 
17h às 21h, 40 horas 
semanais

01 Não há gratificação ou insalubridade. O local 
exige disponibilidade de horário para trabalhos 
aos finais de semana e feriados, mediante 
adequações ou horas-extras, conforme 
agenda de atividades culturais. 
Endereço: R. Elías Gabriel, 458 - Jardim 
Soraia

Gabinete do 
Secretário – Setor de 
Editais

Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 12h às 
17h, 40 horas semanais. 

01 Não há gratificação ou insalubridade. O local 
exige disponibilidade de horário para trabalhos 
aos finais de semana e feriados, mediante 
adequações ou horas-extras, conforme 
agenda de atividades culturais. 
Endereço: Praça Jornalista Leonardo 
Gomes, 01 - Centro

Biblioteca Ramal – 
Bairro Eldorado

Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 
13h às 17h, 40 horas 
semanais. 

01 Não há gratificação ou insalubridade.
Há necessidade de disponibilidade de horário 
para trabalhos aos finais de semana e feriados, 
mediante adequações ou horas-extras, 
conforme agenda de atividades culturais da 
Secretaria de Cultura.
Endereço: Av. Monte Aprazível, 3418 - 
Bairro: Eldorado

Biblioteca Pública 
Municpal Dr. 
Fernando Costa – 
Bairro Centro

Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 13h e das 
14h às 17h, 40 horas 
semanais.

01 Não há gratificação ou insalubridade.
O local exige disponibilidade de horário para 
trabalhos aos finais de semana e feriados, 
mediante adequações ou horas-extras, 
conforme agenda de atividades culturais, 
bem como substituir servidores nas demais 
bibliotecas ramais e móvel.  
Endereço: Praça Jornalista Leonardo 
Gomes, 01 - Centro

Biblioteca Ramal 
– Distrito de 
Engenheiro Schmitt

Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 
13h às 17h, 40 horas 
semanais.

01 Não há gratificação ou insalubridade.
O local exige disponibilidade de horário para 
trabalhos aos finais de semana e feriados, 
mediante adequações ou horas-extras, 
conforme agenda de atividades culturais. 
Endereço: Praça dos Esportes e da Cultura 
de Engenheiro Schmitt – Rua Dr. Coutinho 
Cavalcanti, s/n

Centro de Memória 
Dinorath do Valle

Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 
13h às 17h, 40 horas 
semanais.

01 Não há gratificação ou insalubridade.
O local exige disponibilidade de horário para 
trabalhos aos finais de semana e feriados, 
mediante adequações ou horas-extras, 
conforme agenda de atividades culturais.
Endereço: Rua Jorge Tibiriçá 2254 (Boa 
Vista)

Teatro Municipal 
Humberto Sinibaldi 
Neto

Segunda a sexta-feira, 
das 13h às 16h e das 
17h às 22h, 40 horas 
semanais.

01 Não há gratificação ou insalubridade.
O local exige disponibilidade de horário para 
trabalhos aos finais de semana e feriados, 
mediante adequações ou horas-extras, 
conforme agenda de atividades culturais.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 5381 – 
Chácara Municipal

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo: 05 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga 
Horária

N ú m e r o 
de Vagas

Observações

Gabinete do 
Secretário com 
Gratificação

Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há insalubridade. Gratificação de R$ 
1.626,59 
Endereço: Praça Paul S. Harris, nº 100 - 
Centro

Gabinete do 
Secretário sem 
Gratificação

Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há insalubridade. Não há gratificação. 
Endereço: Praça Paul S. Harris, nº 100 - 
Centro

Inspetoria Fiscal de 
Posturas

Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há insalubridade. Não há gratificação. 
Endereço: Praça Paul S. Harris, nº 100 - 
Centro

Posto de Informações 
ao Turista

Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há insalubridade. Gratificação de R$ 
2.033,24 
Endereço: Praça Paul S. Harris, nº 100 – 
Centro (poderá mudar o endereço)

Museu Ferroviário  Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

01 Não há insalubridade. Gratificação de R$ 
2.033,24 
Endereço: Praça Paul S. Harris, nº 100 - 
Centro

Secretaria Municipal de Educação: 30 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 
Vagas

Observações

Unidades Escolares Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

30 Não há gratificação ou insalubridade. A 
escolha de unidades será conforme as 
escolas disponíveis, obedecida a ordem 
de classificação dos candidatos.

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 04 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

Núcleos Esportivos 
(sem definição)

Segunda a sexta das 7:30 
às 17 horas. 40 horas 
semanais

04 Não há gratificação ou insalubridade. 

Secretaria Municipal da Fazenda: 06 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga 
Horária

Número de 
Vagas

Observações

Departamento de 
Controle Financeiro

Segunda a sexta das 
7:30 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade.
Endereço: Av. Alberto Andaló, 3030 – 
Centro- 6º andar do Paço Municipal

Inspetoria Fiscal de 
Posturas

Segunda a sexta das 
7:30 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade.
Endereço: Rua Silva Jardim, 3157 
-Centro

Inspetoria Fiscal Tributária Segunda a sexta das 
7:30 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade.
Endereço: Rua Silva Jardim, 3157 
-Centro

Diretoria de Gestão de 
Cadastro

Segunda a sexta das 
7:30 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade.
Endereço: Rua Silva Jardim, 3157 
-Centro

Departamento de 
Cadastro de Imóveis

Segunda a sexta das 
7:30 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade. 
Endereço: Rua Silva Jardim, 3157 
-Centro

Departamento de Dívida 
Ativa

Segunda a sexta das 
7:30 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade.
Endereço: Rua Silva Jardim, 3157 
-Centro

Secretaria Municipal de Habitação: 01 vaga
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

D e p a r t a m e n t o 
Administrativo

Segunda a sexta das 7:30 às 
17 horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade. Rua Coronel 
Spínola de Castro, 3565 – Centro 

Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial: 02 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

Gabinete da Secretária Segunda a sexta das 7:30 às 
17 horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade. Rua Bernardino 
de Campos, nº 4075, Jardim 
Redentora

D e p a r t a m e n t o 
Administrativo e Execução 
Orçamentária

Segunda a sexta das 7:30 às 
17 horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade. Rua Bernardino 
de Campos, nº 4075, Jardim 
Redentora

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo: 06 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

Zoológico Municipal Segunda a sexta das 8 às 
17h. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade. 
Endereço: José Deguer, s/nº - 
Jardim Nazareth

Departamento de 
Qualidade Ambiental

Segunda a sexta das 8 às 
17h. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade. 
Endereço: Avenida José Lino 
Seixas, 861 – Jardim dos Seixas

Recepção da sede da 
Secretaria

Segunda a sexta das 8 às 
17h. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade. 
Endereço: Avenida José Lino 
Seixas, 861 – Jardim dos Seixas

D e p a r t a m e n t o 
Administrativo e Execução 
Orçamentária

Segunda a sexta das 8 às 
17h. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade. 
Endereço: Avenida José Lino 
Seixas, 861 – Jardim dos Seixas

Departamento de 
Gerenciamento de 
Resíduos - Diurno

Segunda à sexta (incluindo 
feriados/pontos facultativos 
e outros): 07:00 às 16:00 
horas (01 hora-extra 
obrigatória) /
Sábado: 07:00 às 14:00 
horas (02 horas-extras 
obrigatórias)

01 Gratificação de R$ 2.033,24 e 
não há insalubridade. Exercer 
atividades na Balança de 
Pesagem (Coleta Domiciliar e 
Resíduo de Saúde) localizada na 
Constroeste Ambiental - R. Lúcia 
Gonçalves Viêira Giglio, 3667 - 
Talhado, São José do Rio Preto 
- SP, 15052-760

Departamento de 
Gerenciamento de 
Resíduos - Noturno

Segunda à sexta (incluindo 
feriados/pontos facultativos 
e outros): das 16:00 / 
00:00 (fixo) e horas-extras 
obrigatórias variáveis 
/ Sábado: das 14:00 / 
20:00 (fixo) e horas-extras 
obrigatórias variáveis

01 Gratificação de R$ 2.033,24 e 
não há insalubridade, adicional 
noturno. Exercer atividades na 
Balança de Pesagem (Coleta 
Domiciliar e Resíduo de Saúde) 
localizada na Constroeste 
Ambiental - R. Lúcia Gonçalves 
Viêira Giglio, 3667 - Talhado, São 
José do Rio Preto - SP, 15052-
760

Secretaria Municipal de Obras: 01 vaga
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

Inspetoria Fiscal de 
Posturas

Segunda a sexta das 7:30 às 
17 horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Paço Municipal, 
Avenida Alberto Andaló, 
3030-Centro

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação: 03 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

Gabinete do Secretário 
(Sede Parque Tecnológico)

Segunda a sexta das 8 às 17 
horas. 40 horas semanais

02 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Av. Abelardo Menezes, 
1001 - Parque Tecnológico Vanda 
Karina Simei Bolçone

Coordenadoria de 
Planejamento e Orçamento 
Financeiro

Segunda a sexta das 8 às 17 
horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Av. Alberto Andaló, 
3030 – Centro – 1º andar -Paço 
municipal

Secretaria Municipal de Saúde: 48 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 
Vagas

Observações

Unidades de Saúde Horários diurno, vespertino 
e/ou noturno.

48 Não há gratificação e, conforme 
unidade de trabalho há direito à 
insalubridade. A escolha de local 
de trabalho será conforme as 
unidades disponíveis, obedecida 
a ordem de classificação dos 
candidatos.

Secretaria Municipal de Serviços Gerais: 02 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 
Vagas

Observações

Setor de Gestão de 
Contratos

Segunda a quinta das 7:30 
às 17 horas. De sexta, 1 hora 
de almoço, sai às 16:30h. 40 
horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Rua José Scamardi, 
147 – Distrito Industrial

Usina de Asfalto Municipal Segunda a quinta das 7:30 
às 17 horas. De sexta, 1 hora 
de almoço, sai às 16:30h. 40 
horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Rodovia Delcio 
Custódio, km 3.5

Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego: 01 vaga
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 
Vagas

Observações

Departamento de 
Integração ao Trabalho

Segunda a sexta das 7:30 às 
17 horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Shopping Cidade 
Norte - Avenida Alfredo Antônio 
de Oliveira, 2077 - Jardim 
Planalto

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança: 06 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 
Vagas

Observações

Secretaria Segunda a sexta das 7:30 às 
17 horas. 40 horas semanais

06 Não há gratificação ou 
insalubridade.
Endereço: Av. Artur Nonato, 177 
– Jardim Santa Catarina

Procuradoria-Geral do Município: 05 vagas
Unidade de 
Trabalho

Dias/horários de 
Trabalho – Carga 
Horária

Número 
de 

Vagas

Observações

Subprocuradoria 
Judicial

Segunda a sexta das 
7:30 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 813,29.
Não há insalubridade.
Preferencialmente ser bacharel em Direito
Endereço: Paço Municipal – Avenida Alberto Andaló, 
3030, Centro 

Subprocuradoria 
Fiscal -Paço 
Municipal

Segunda a sexta 
das 7:30 às 17 
horas. 40 horas 
semanais

03 Gratificação de R$ 813,29
Não há insalubridade.
Preferencialmente ser bacharel em Direito
Endereço: Paço Municipal – Avenida Alberto Andaló, 
3030, Centro 

Subprocuradoria 
Fiscal –Vara da 
Fazenda Pública

Segunda a sexta 
das 7:30 às 17 
horas. 40 horas 
semanais

01 Gratificação de R$ 813,29
Não há insalubridade.
Preferencialmente ser graduado em Direito
Endereço: Vara da Fazenda Pública, Rua Abdo Muanis, 
991 - Nova Redentora
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Subprefeitura de Engenheiro Schmitt: 01 vaga
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

Gabinete da Subprefeitura Segunda a sexta das 7:30 às 
17 horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação e não há 
insalubridade.
Endereço: Rua São Bento, 295 - 
Engenheiro Schmitt

Junta Militar: 01 vaga
Unidade de Trabalho Dias/horários de Trabalho 

– Carga Horária
Número de 

Vagas
Observações

Junta Militar Segunda a sexta das 7:00 às 
17 horas. 40 horas semanais

01 Não há gratificação e não há 
insalubridade.
Endereço: Rua São José, 43 - Vila 
Fioresi

Escola de Gestão Pública: 02 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga 
Horária

Número 
de Vagas

Observações

Célula de Educação 
Presencial

Segunda a sexta das 
7:30 às 18 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade.
-Os horários podem variar com alteração 
de carga horária para sábados ou períodos 
noturnos
- Facilidade com tecnologias (Canva, Excel,  
e-mail)
- Gostar de design, artes digitais, mídias 
sociais, divulgação / marketing.
- Disposição para trabalho em equipe
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 3900 - 
Jardim dos Seixas

Célula da Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação

Segunda a sexta das 
7:30 às 18 horas. 40 
horas semanais

01 Gratificação de R$ 1.219,94 e não há 
insalubridade.
- Formação ou experiência em TI
- Facilidade com tecnologias (Canva, Excel, 
Word, Arquivos em nuvem, e-mail)
-Os horários podem variar com alteração 
de carga horária para sábados ou períodos 
noturnos
- Disposição para trabalho em equipe
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 3900 - 
Jardim dos Seixas

PROCON: 03 vagas
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga 
Horária

Número 
de Vagas

Observações

PROCON Segunda a sexta das 
8:00 às 17 horas. 40 
horas semanais

03 Não há gratificação e não há insalubridade. 
Preferencialmente formação em Economia, 
Administração, Direito.
Habilidades no atendimento ao público.
Endereço: Rua Silva Jardim, 3604 - Santa Cruz

Tiro de Guerra: 01 vaga
Unidade de Trabalho Dias/horários de 

Trabalho – Carga 
Horária

Número 
de Vagas

Observações

Tiro de Guerra Segunda a sexta das 
7:00 às 17 horas. 40 
horas semanais

01 Não há gratificação e não há insalubridade.
Endereço: Rua Bait Chalela, 1225 – Vila Militar

ANEXO II - CRONOGRAMA
Fase Data
Publicação da Portaria 13/09/2022
Período de inscrições de 14/09/2022 a 29/09/2022
Divulgação da classificação com aplicação dos critérios 05/10/2022
Interposição de recurso e desistência 06 e 07/10/2022
Publicação da análise dos recursos e do resultado final 15/10/2022
Período de entrevistas 17 a 21/10/2022
Divulgação da lista final e homologação 28/10/2022

Observação: As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade 
e conveniência da Administração.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.286
DE 9 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$ 7.276.947,06 
(sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais, seis centavos), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 511 ----------------------------------------R$ 2.200.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 494 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.122.0022.2001.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 522 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.01.20.543.0024.1024.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 527 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.01.20.573.0024.2010.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 298 ---------------------------------------R$ 4.142.647,06
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 603 ---------------------------------------R$ 30.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da Cultura e da Economia Criativa
15.01.13.392.0015.2003.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 631 ---------------------------------------R$ 104.300,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.01.18.542.0020.2032.3390.30.01 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 654 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.02.26.244.0017.2001.3390.40.03 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
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 ADMINISTRAÇÃO
Ficha 85 -----------------------------------------R$ 6.642.647,06
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 607 ---------------------------------------R$ 30.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da Cultura e da Economia Criativa
15.01.13.392.0015.2003.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 624 ---------------------------------------R$ 104.300,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.01.18.542.0020.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 653 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.02.26.244.0017.2001.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 584 ---------------------------------------R$ 350.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Fomento do Turismo
14.01.23.691.0016.2037.4490.52.03 – Equipamentos e material permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º decorrem do provável excesso de 
arrecadação nas rubricas de receita 400, 402, 403, 404, 405 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso 
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II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º 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. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 9 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
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO
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 19.288
DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.
Regulamenta o artigo 55-A e parágrafo único da Lei Complementar nº 650, de 05 de janeiro de 2021 e dá outras 
providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º A inspeção de veículos e medição para determinar a sua conformidade com as exigências de controle de ruídos 
é de competência, no âmbito municipal, dos Agentes de Trânsito.
Parágrafo único. Constatando irregularidades o Agente de Trânsito deverá lavrar Boletim Circunstanciado constando 
obrigatoriamente:
I) laudo comprobatório da irregularidade sonora;
II) relato descritivo da ocorrência;
III) qualificação completa do veículo;
IV) qualificação completa do proprietário do veículo e do condutor;
V) identificação completa do endereço residencial do proprietário do veículo e do condutor;
VI) identificação do Agente de Trânsito constatador através do seu número funcional.
Art. 2º Após a Lavratura do Boletim Circunstanciado, preenchimento de todas as informações e dados exigidos e 
juntada de todas as documentações obrigatórias, o Agente de Trânsito deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
encaminhar toda documentação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo para a lavratura do respectivo 
Auto de Infração e Imposição de Multa pelos Agentes Fiscais de Posturas daquela Secretaria.
Parágrafo único. Os prazos e procedimentos para defesa/recurso obedecerão às disposições da Lei Complementar 
nº 588/2019, ou outra legislação que vier a substituí-la.
DOS PROCEDIMENTOS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO 
PELOS AGENTES DE TRÂNSITO 
Art. 3º A inspeção de veículos em uso para determinar a sua conformidade com as exigências de controle de ruído 
deve iniciar-se por uma inspeção visual, a fim de que o Agente verifique se há ocorrência de anormalidades tais como: 
ausência de componentes, existência de peças defeituosas, corroídas ou não originais ou ainda, com características 
não aplicáveis ao modelo ou versão do veículo.
§ 1º Em seguida deve ser realizada uma pré-análise auditiva para verificar se os veículos apresentam timbres e níveis 
de ruído considerados anormais, por Agente devidamente treinado para tal reconhecimento.
§ 2º Caso o agente verifique alguma anomalia na pré-análise auditiva, o veículo deve ser submetido à medição do 
ruído, na condição parado, para a confirmação da avaliação inicial.
§ 3º Além disso, tal ensaio será também aplicado aleatoriamente aos veículos não selecionados, para auditoria do 
processo e verificação da habilidade do Agente.
§ 4º Os ensaios devem ser realizados por metodologia baseada no item 6 da norma “Ruído Emitido por Veículos 
Automotores na Condição Parado - Método de Ensaio” NBR 9714, no que se refere à medição de ruído nas 
proximidades do escapamento, utilizando-se equipamento previamente calibrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial INMETRO ou laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Calibração-RBC, 
observada as seguintes alterações: 
I - A velocidade angular do motor deve ser estabilizada nos seguintes valores, sendo admitida uma variação máxima 
de ± 200 rpm;
II - Para todos os veículos automotores, a velocidade de teste é a publicada pelo fabricante como sendo a rotação de 
ensaio. Na ausência desta, será adotada ¾ da velocidade angular de potência máxima do motor, exceto os constantes 
nos incisos III e IV; 
III - Para motociclos e assemelhados:
a) Para motores com potência máxima acima de 5000 rotações por minuto, a velocidade de teste é de ½ da velocidade 
angular de potência máxima do motor; ou
b) Para motores com potência máxima até de 5000 rotações por minuto, a velocidade de teste é de ¾ da velocidade 
angular de potência máxima do motor;
IV - Para veículos que, por projeto, não permitam a estabilidade nas velocidades indicadas, deve-se utilizar a rotação 
máxima que possa ser estabilizada;
V - No caso da velocidade angular de potência máxima ser desconhecida, o ensaio de ruído de veículos com motor do 
ciclo Otto poderá ser realizado sob as seguintes RPM: 
a) 2500rpm e a 3500rpm para veículos leves anteriores a 1997; 
b) 3000rpm e a 4000rpm para os motociclos, bem como os veículos leves de 1997 em diante; 
VI - No caso da velocidade angular de potência máxima ser desconhecida, o ensaio de ruído de veículos com motor 
do ciclo Diesel poderá ser realizado a ¾ da rpm máxima livre;
VII - Os analisadores de ruído podem ser de tipo I ou II e devem ser posicionados na altura da saída do tubo de 
escapamento (ou a 20 cm mínimo do solo), a 50 cm de distância da sua extremidade e a 45 ± 10°do eixo do tubo, 
utilizando-se um gabarito conforme figura a seguir:

VIII - A medição do ruído de fundo será substituída pela medição do nível de ruído ambiente instantâneo em um 
momento mais próximo possível do instante de aquisição do valor do ruído de escapamento;
IX - Se o ruído medido resultar inferior ao limite aplicável, o veículo será considerado como aprovado no ensaio;
X - Caso a diferença entre o valor medido e o nível de ruído ambiente seja inferior a 10 dB(A) e superior a 3 dB(A) e 
o nível de ruído total exceder o limite aplicável, é permitida a utilização da fórmula abaixo para a correção (também 
representada pela curva a seguir), subtraindo o ruído ambiente para a determinação da efetiva emissão sonora. Esta 
curva é gerada a partir da fórmula de subtração de fontes sonoras: 10*log(10 (Rm/10)- 10 (Rf/10)), onde: 
a) Rv: é o nível de ruído real do veículo que se pretende avaliar;
b) Rm: é o nível de ruído total medido (que inclui a fonte e o ruído de fundo) 
c) Rf: é o nível de ruído de fundo (sem a presença do veículo sob avaliação)

XI - O resultado do ensaio, para efeito de comparação com o limite estabelecido, é a média de 3 resultados válidos 
com variação máxima de 2 dB(A)
XII - Os locais indicados para a execução dos ensaios serão os comprovadamente adequados;
XIII - Caso seja constatada alguma anormalidade na inspeção visual, o veículo será considerado REJEITADO;
XIV - Se o resultado do ensaio for superior ao limite estabelecido, o veículo será considerado REPROVADO.
DAS PENALIDADES
Art. 4º Na constatação de irregularidades versadas neste Decreto e no Artigo 55-A e parágrafo único da Lei 
Complementar nº 650/2021 será aplicada, conforme artigo 142 da mesma Lei Complementar, multa de 20 (vinte) 
UFMs ao proprietário do veículo e ao condutor que concorrer para a prática da infração.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão sucessivas e aplicadas até a regularização da infração, 
respeitando-se o interstício de 30 (trinta) dias entre cada lavratura.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de setembro de 2022; 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
RESPONDENDO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no l ivro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local.
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DECRETO Nº 19.289
DE 12 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,
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D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 8.819.000,00 (oito milhões, oitocentos e 
dezenove mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 67 -----------------------------------------R$ 1.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.14.01 – Diárias civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 260 ---------------------------------------R$ 1.200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 261 ---------------------------------------R$ 2.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3190.13.01 – Obrigações patronais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 87 -----------------------------------------R$ 5.500.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2004.3191.13.01 – Obrigações patronais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 558 ---------------------------------------R$ 96.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.01.16.482.0014.1021.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 562 ---------------------------------------R$ 22.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.01.16.482.0014.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
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 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 69  ----------------------------------------R$ 1.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 85  ----------------------------------------R$ 8.700.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 568 ---------------------------------------R$ 95.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.01.16.482.0014.2054.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 561 ---------------------------------------R$ 1.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.01.16.482.0014.2001.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 563 ---------------------------------------R$ 16.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.01.16.482.0014.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação 
e comunicação-PJ
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 559 ---------------------------------------R$ 4.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.01.16.482.0014.2001.3390.14.01 – Diárias civil
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 566 ---------------------------------------R$ 2.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.01.16.482.0014.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 11.100.000,00 (onze milhões, cem mil reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 423 ---------------------------------------R$ 3.500.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 433 ---------------------------------------R$ 6.500.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.365.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 434 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.365.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 424 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3190.13.02 – Obrigações patronais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 427 ---------------------------------------R$ 300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 437 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.365.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º 
decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de receita 84 no 
exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º 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. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 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
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.
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LEI Nº 14.238
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Denomina “Sebastião Pelegrino” a Rua Projetada 02, localizada no Residencial 
Vista Norte.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto – SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Sebastião Pelegrino” a Rua Projetada 02 do 
Residencial Vista Norte.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta de verba própria do orçamento do Município, suplementada se 
necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.798/2022
Projeto de Lei nº 133/2022
Autoria da propositura: Ver. Robson Ricci

LEI Nº 14.239
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Denomina “Flávio da Silva Machado Filho” a Rua Projetada 26 e seu 
prolongamento, Rua Projetada 32, do Quinta do Lago - Lac Léman.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Flávio da Silva Machado Filho” a Rua Projetada 
26 e seu prolongamento, Rua Projetada 32, do Quinta do Lago - Lac Léman.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se 
a confecção e colocação das placas denominativas, correrão por conta de 

verbas próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.799/2022
Projeto de Lei nº 137/2022
Autoria da propositura: Ver.ª Karina Caroline

LEI Nº 14.241
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Denomina “Roberto Gomes dos Santos” a Rua Projetada 07, localizada no 
Complexo Multifuncional Carareto, em São José do Rio Preto/SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Roberto Gomes dos Santos” a Rua Projetada 
07, localizada no Complexo Multifuncional Carareto, em São José do Rio 
Preto/SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, incluindo-se a 
confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.804/2022
Projeto de Lei nº 141/2022
Autoria da propositura: Ver.ª Karina Caroline

LEI Nº 14.242
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Denomina “José Carlos Mialich” a Rua Projetada 06, do Residencial Vista 
Norte.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “José Carlos Mialich” a Rua Projetada 06 no Residencial 
Vista Norte.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se 
a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de 
verbas próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.805/2022
Projeto de Lei nº 142/2022
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 14.240
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Denomina “Josualdo Silva de Oliveira”, a Rua Projetada 32, do Eplenum 
Tresor, em São José do Rio Preto/SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Josualdo Silva de Oliveira” a Rua Projetada 32, 
do Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto/SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se 
a confecção e colocação das placas denominativas, correrão por conta de 
verbas próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.803/2022
Projeto de Lei nº 140/2022
Autoria da propositura: Ver.ª Karina Caroline

LEI Nº 14.243
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Denomina “José Antonio de Goes” a Rua Projetada 13, do Centro Empresarial 
BR-153.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “José Antonio de Goes” a Rua Projetada 13, no Centro 
Empresarial BR-153.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se 
a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de 
verbas próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.806/2022
Projeto de Lei nº 143/2022
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 14.244
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Denomina “Getúlio Lourenço de Melo” a via previamente denominada “Rua 
02” localizada no Urban Fortes I em São José do Rio Preto / SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Getúlio Lourenço de Melo” a via localizada no 
Urban Fortes I, previamente denominada de “Rua 02”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se 
a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de 
verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de setembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.807/2022
Projeto de Lei nº 145/2022
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
– RIOPRETOPREV
CONVITE
5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV, Jair Moretti, convida 
os munícipes, os participantes e beneficiários da RIOPRETOPREV, as 
autoridades locais, as Entidades de Classe e a todos os demais interessados 
para participarem da audiência pública presencial que será realizada no dia 
15 de setembro de 2022, às 18h00min, no auditório Roberto Costa de Abreu 
Sodré, localizado no 9º andar do Prédio do Paço Municipal (Avenida Alberto 
Andaló, 3030, Centro), ocasião na qual serão apresentados e debatidos o 
relatório de gestão administrativa, o resultado da política de investimentos 
e o resultado da avaliação atuarial do Regime, todos referentes ao exercício 
de 2021. 
Os interessados poderão enviar suas dúvidas pelo e-mail: 
rppsassessoriaexecutiva@riopreto.sp.gov.br. 
São José do Rio Preto/SP, 12 de setembro de 2022.
(Assinatura digital na margem do termo)
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022-SEMAS.
Edital de Chamamento Público nº 02/2022-SEMAS
Processo Administrativo nº 02/2022-SEMAS 
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 47 do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do Termo de 
Colaboração que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação 
Madre Teresa de Calcutá para ampliação do valor global objetivando suprir 
demandas de pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e aquisição 
de bilhete de passagens a ser ofertado aos usuários em caso de retorno ao 
município de origem bem como, ajustes no plano de trabalho considerando o 
melhor atendimento aos usuários.
 Objeto: Execução de ações complementares aos serviços de proteção social 
especial a pessoa em situação de rua, objetivando possibilitar condições de 
acolhida na rede socioassistencial; Contribuir para a construção de novos 
projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades 
do atendimento; Contribuir para restaurar e preservar a integridade e 
a autonomia da população em situação de rua; e Promover ações para a 
reinserção familiar e/ou comunitária, no âmbito da Rede de Proteção Social 
Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor global: Até R$ 458.162,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento 
e sessenta e dois reais), com recurso municipal, conforme previsto nos 
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes no Plano de 
Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto orçamentário-financeiro 
e declaração do ordenador de despesas, anexos do processo.
Vigência: 12/09/2022 a 30/06/2023.
Data da assinatura: 09 de setembro de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Neuza Carlos de Almeida Silva - Presidente da Associação Madre Teresa de 
Calcutá 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
FIXA OS CRITÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA REALIZAÇÃO 
DE LEILÕES DE ANIMAIS NA 59ª EXPO RIO PRETO. Encontra-se aberta 
da data de publicação deste extrato até o dia 23/09/2022, o recebimento de 
propostas para a realização de Leilões de animais, 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 na 
Resolução nº 05, de 12 de setembro de 2022, que pode ser acessada 
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Edital Normativo SME nº 05/2022
1. APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria Pedagógica 
e Gerência de Capacitação, convida para participação da 3ª Edição do 
Seminário de Boas Práticas da Educação Infantil e da 2ª Edição do 
Seminário de Boas Práticas do Ensino Fundamental, a serem realizados 
no Teatro Paulo Moura, nos dias 29 e 30 de novembro de 2022. 
Investimos em um percurso de formação que tem como propósito a reflexão 
sobre a prática, em um espaço de Formação Continuada em Contexto de 
Rede, ou seja, por meio de agrupamentos de escolas, com professores e 
gestores, que coletivamente contextualizam suas práticas, qualificando-
as e construindo saberes através de reflexões coletivas. Neste sentido, 
socializamos o resultado deste percurso por meio deste Seminário. 
2. OBJETIVOS
2.1. Promover o intercâmbio entre professores e especialistas da educação 
da Rede Municipal de Ensino; 
2.2. Proporcionar um espaço privilegiado de discussões sobre as práticas 
pedagógicas; 
2.3. Valorizar a construção do conhecimento dos educadores a partir da 
própria prática; 
2.4. Contribuir para a melhoria do sistema educacional; 
2.5. Ampliar o debate em torno das pesquisas educacionais e suas teorias. 
3. INSCRIÇÕES
Os interessados em apresentar boas práticas, seja oralmente ou por banner, 
deverão se inscrever no Portal da Educação, por meio do formulário eletrônico 
de inscrições, disponibilizado na página da Secretaria Municipal de Educação 
de São José do Rio Preto, conforme orientações abaixo: 
As inscrições para apresentação oral dos participantes acontecerão a partir 
das boas práticas dos professores desenvolvidas no atual contexto, nas 
seguintes temáticas: 
3.1. Educação Infantil: 
3.1.1. Práticas de professores de Berçários I e II: “Os direitos de 
aprendizagem: o protagonismo da criança e o trabalho pedagógico do/a 
professor/a na educação infantil” 
3.1.2. Práticas de professores de Maternais I e II: “Os direitos de 
aprendizagem: o protagonismo da criança e o trabalho pedagógico do/a 
professor/a na educação infantil” 
3.1.3. Práticas de professores de Etapas I e II: “Os direitos de aprendizagem: 
o protagonismo da criança e o trabalho pedagógico do/a professor/a na 
educação infantil” 
3.2. Ensino Fundamental: 
3.2.1. Práticas dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
- Ciclo I: “Práticas cotidianas de leitura e de escrita”
3.2.2. Práticas dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
- Ciclo II: “Práticas de leitura e produção de texto” 
3.2.3. Práticas dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental: 
“Práticas de leitura e escrita nos diferentes componentes curriculares” 
3.3. As inscrições para apresentação por banner dos participantes 
acontecerão a partir das boas práticas dos professores desenvolvidas tanto 
no contexto de atividades não presenciais ou nas temáticas supracitadas 
e também nas condições a seguir: 
Nesta edição os Seminários contarão com possibilidade de apresentações, na 
modalidade banner, voltadas para as boas práticas envolvendo a construção, 
organização e desenvolvimento de programas e projetos institucionais nas 
unidades escolares. Para apresentação neste eixo, será aceito um projeto por 
escola, considerando uma das seguintes temáticas: Programa Municipal de 
Educação Alimentar, Justiça Restaurativa, Agenda 2030 - Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável do Milênio - ODS ou Programa Municipal 
de Educação Ambiental. 
3.4. As práticas selecionadas nessa seção poderão ser apresentadas por um 
dos gestores da Unidade Escolar. 
3.5. As inscrições estarão disponíveis no período de 13/09/2022 a 30/09/2022, 
por meio do link: https://forms.gle/XJNfrjYQkVzhXdze9
OBS: Os Inscritos deverão escolher no ato do preenchimento do 
formulário de inscrição o Eixo no qual seu trabalho será inscrito, 
indicando como apresentação oral ou banner.
3.6. Este evento se dividirá em dois dias com dois períodos de duração de 3 
horas cada: 
29/11 (terça-feira)- Educação Infantil 
MANHÃ das 8h às 11h: Para os professores que lecionam no período da 
tarde. 
TARDE das 14h às 17h: Para os professores que lecionam de manhã. 
30/11 (quarta-feira) - Ensino Fundamental 
MANHÃ das 8h às 11h: Para os professores que lecionam no período da 
tarde. 
TARDE das 14h às 17h: Para os professores que lecionam de manhã. 
3.7. Os gestores das escolas deverão se revezar para participar em um dos 
períodos. Os gestores únicos deverão participar no período da tarde. 
3.8. Considerando a Resolução SME Nº 02/2022, o evento é um dia de 
efetivo trabalho, sendo a presença no dia do evento registrada por meio de 
lista de frequência sob responsabilidade do gestor da Unidade Escolar. As 
orientações quanto ao registro serão encaminhadas posteriormente.
4. SUBMISSÃO DE TRABALHOS
4.1. Para a edição de 2022, serão aceitas propostas de COMUNICAÇÃO 
sobre boas práticas realizadas a partir das temáticas citadas acima, que serão 
apresentadas oralmente ou por banner.
4.2. Serão apresentadas práticas de professores e gestores, sendo destinados 
15 (quinze) minutos para cada comunicação oral. Os banners selecionados 
ficarão expostos em local anexo ao teatro e haverá um horário específico 
para apreciação das práticas escritas. Durante esse horário, os autores 
poderão permanecer ao lado do seu banner para esclarecimento de dúvidas 
e apresentação da prática.
4.3. As práticas selecionadas comporão o e-book do evento.
4.4. Os autores deverão anexar, no formulário de inscrição, o resumo do 
trabalho, apresentação em Powerpoint ou Google Apresentação, conforme os 
modelos estabelecidos.
Modelo do Banner
Modelo da Apresentação Oral
4.5. Os horários para apresentação das comunicações serão definidos pela 
organização do evento, não serão aceitas solicitações de mudança de horário 
das apresentações.
4.6. É de responsabilidade do(s) autor(es) a autorização do uso de imagens.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. Para inscrição de práticas de professores e gestores, cada autor poderá 
submeter, no máximo, dois trabalhos, seja na condição de autor ou de coautor.
5.2. Será permitida a inscrição de trabalhos assinados por até 05 autores, 
sendo, necessariamente, um dos autores, o gestor da Unidade Escolar.
5.3. Em caso de trabalhos em coautoria, apenas um autor fará a apresentação, 
preferencialmente um(a) professor (a).
5.4. Para inscrição com foco nos programas e projetos institucionais, cada 
escola poderá submeter apenas um trabalho.
5.5. Se a aceitação da proposta de trabalho estiver sujeita a revisão, o autor 
será informado das alterações a serem efetuadas. Após isso, a proposta será 
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novamente analisada pela Comissão Técnica, podendo ser ou não aceita para apresentação oral e banner.
6. INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE TRABALHOS
6.1. O(s) interessado(s) deverá(ão) preencher o link de Inscrição disponível na página da Secretaria Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto.
6.2. Apresentação Oral:
RESUMO: Deverá conter um breve relato do trabalho, sendo escrito em parágrafo único, espaçamento simples, na 
fonte arial 12, devendo conter até 400 palavras. O resumo deverá seguir a formatação abaixo:
FORMATO: tamanho A4;
MARGENS: superior e inferior 2,5 cm; esquerda e direita 3,0 cm;
TÍTULO DO TRABALHO: maiúsculo, centralizado, negrito, fonte arial 14 e espaçamento de 1,5 cm;
IDENTIFICAÇÃO: fonte Arial 12, espaçamento simples, alinhado à direita. Os nomes do(s) autor(es) deverão estar 
com a primeira letra de cada palavra em maiúscula, não devendo conter abreviaturas, o mesmo para a identificação 
da instituição educacional a que pertence, exceto em casos de siglas que poderão ser grafadas todas em letras 
maiúsculas. O e-mail deverá ser grafado todo em letras minúsculas.
TÍTULOS/SUBTÍTULOS: maiúsculo, centralizado, negrito, fonte arial 12 e espaçamento de 1,5 cm;
PARÁGRAFOS: alinhamento justificado; fonte arial 12, com avanço de 1,25 cm, sem espaçamento (antes e depois) 
entre os parágrafos, não podendo haver linhas em branco para separar um parágrafo de outro.
Os autores deverão anexar, no formulário de inscrição, o resumo do trabalho, apresentação em Powerpoint ou Google 
Apresentação, conforme os modelos estabelecidos.
6.3. Banner: a formatação do Banner deve ser de 80 cm (largura) e 120 cm (altura). A fonte deverá ser Arial, tamanho 
50 para o texto e 80 para os títulos. O alinhamento deverá ser centralizado para o título e justificado para os demais 
itens e o trabalho poderá ter até 5 imagens. Caberá ao inscrito a montagem do banner. O autor poderá permanecer do 
lado do seu Banner durante todo o intervalo do evento. 
7. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS
7.1. A avaliação e seleção dos trabalhos será feita pelos membros da “Comissão Técnica” designada pela Secretária 
Municipal de Educação, considerando os seguintes critérios:
7.1.1. ORIGINALIDADE E RELEVÂNCIA
7.1.2. consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação;
7.1.3. pertinência aos eixos temáticos do evento; 
7.1.4. adequação às normas da língua escrita.
8. OS CASOS NÃO PREVISTOS NESTE REGULAMENTO SERÃO ANALISADOS E DECIDIDOS PELA COMISSÃO 
ORGANIZADORA.  
São José do Rio Preto, 12 de setembro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO I
Ementas Seminário
Educação Infantil Berçários e Maternais:
“Os direitos de aprendizagem: o protagonismo da criança e o trabalho pedagógico do/a professor/a na 
educação infantil”
Os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos na BNCC asseguram as condições relevantes que 
devem orientar a construção da proposta curricular da unidade, bem como o planejamento das práticas pedagógicas 
desenvolvidas junto às crianças. Esses direitos devem estar presentes no cotidiano das crianças e respaldar as 
práticas do professor. Portanto a organização e planejamento do ambiente devem ser feitos considerando os referidos 
direitos de: brincar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver e participar.
Educação Infantil Etapas I e II:
“Os direitos de aprendizagem: o protagonismo da criança e o trabalho pedagógico do/a professor/a na 
educação infantil”
Os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos na BNCC asseguram as condições relevantes que 
devem orientar a construção da proposta curricular da unidade, bem como o planejamento das práticas pedagógicas 
desenvolvidas junto às crianças. Esses direitos devem ser garantidos no cotidiano das crianças perpassando pelas 
brincadeiras, um dos eixos estruturantes do trabalho pedagógico na educação infantil.
Ensino Fundamental Anos Iniciais Ciclo I:
“Práticas cotidianas de leitura e de escrita”
A leitura e a escrita na rotina da sala de aula devem ser permeada por escolhas didáticas que privilegiem tanto o 
aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem quanto os usos reais da linguagem; tais escolhas embasam o 
desenvolvimento de diferentes facetas que compõem o cotidiano do ciclo I - a exemplo do ambiente alfabetizador, da 
leitura e da produção de texto -, assim como as boas situação de aprendizagem.  
Ensino Fundamental Anos Iniciais Ciclo II
“Práticas de leitura e produção de texto”
Pretende-se divulgar as práticas de leitura e produção de texto articuladas às práticas sociais que tenham sido 
planejadas por meio de sequências ou projetos didáticos. Espera-se que tais práticas tenham sido desenvolvidas de 
forma processual por meio das operações de produção textual, abordadas na formação em rede.
Podem ser trazidos as sequências e projetos didáticos completos e finalizados ou mesmo etapa(s) do trabalho, com 
alguma(s) atividade(s) consideradas potentes pelo professor(a) no desenvolvimento de capacidades leitoras e/ou 
escritoras das crianças.
Ensino Fundamental Anos Finais
“Práticas de leitura e escrita nos diferentes componentes curriculares”
As práticas de leitura e escrita devem ser trabalhadas nos diversos componentes curriculares visando à participação 
efetiva do estudante da vida em sociedade, a  produção de conhecimento e a expressão individual e coletiva dos 
mesmos em contextos diferenciados.
Para isso, são necessários procedimentos e metodologias que permitam o apoio ao desenvolvimento dessas 
capacidades de leitura e escrita com práticas que considerem as situações de comunicação, os campos discursivos 
específicos e as necessidades dos alunos.
Programas e Projetos Institucionais:
Pretende-se divulgar as práticas relacionadas aos programas e projetos institucionais construídos, organizados e 
desenvolvidos de forma coletiva nas unidades escolares nos seguintes temas: Programa Municipal de Educação 
Alimentar, Justiça Restaurativa, Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio - ODS ou 
Programa Municipal de Educação Ambiental.

Comissão Organizadora
Presidente: Fabiana Zanquetta de Azevedo
Vice-Presidente: Vanessa Garcia Sanches
Secretaria Geral: Ricardo Martins e Andreia Gasparino Fernandes
Comitê Executivo 
Coordenação Geral: Deise Cardoso Maciel
Coordenação Adjunta: Joana Inês Novaes
Secretaria Geral: Adinã Vedroni
Secretaria Adjunta: Giuliano Moretti Santos Garcia
Relatoria Geral: Hederson Vinícius de Souza
Relatoria Adjunta: Eliani Cristina Moreira da Silva
Comissão Técnica
Coordenação Geral: Juliana Audi da Silva Rosa
Coordenação Adjunta: Leandra Verginia Justo Herrera
Secretaria: Valéria Prado Audi e Vânia Cosenso Andaló
Comissão para Educação Infantil
Edson Rodrigo de Azevedo
Elaine Cristina Guzzi da Silva
Renata Afonso da Silva
Juliana Vargas Passarini
Comissão para Ensino Fundamental anos iniciais e finais
Marlisa Ortega
Fabrício Pavin Lassi 
Ana Catarina Angeloni Hein
Flávia Cristina Moreira Gatão Torres
Comissão para Educação Inclusiva
Carla Cristina Pereira Job
Érika Volpe Marangoni
Carolina Ramos de Freitas Oliveira
Elza de Araújo Góes
Comissão para Projetos Institucionais
Edneia Margareth de Azevedo da Silva
Karina Perez Guimarães
Renata Cristina Albieri dos Reis
Karina da Silva Mateus
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT
EDITAL N° 32/2022 
12 DE SETEMBRO DE 2022
A Secretar ia Municipal  da Fazenda, por intermédio da Inspetor ia Fiscal  Tr ibutár ia NOTIFICA  os 
contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do encerramento 
de of íc io das competências em aberto no Livro Eletrônico Giss Onl ine,  conforme tabelas abaixo 
discr iminadas.
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser emit ida eletronicamente (através do si te ht tps: / /portal .g issonl ine.com.br/  ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte),  ou a apresentar defesa por escr i to no 
prazo de 30 ( t r inta) dias,  contados a part i r  do 5º (quinto) dia poster ior  à data de publ icação deste 
edi ta l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na Unidade da Secretar ia 
Municipal  da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 -  Centro -  CEP 
15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP),  sob pena de cobrança execut iva,  nos termos dos art igos 
217, VII ,  237 e 244 da Lei  Municipal  n° 3359/83.
Informamos que protocolo de solicitações, encaminhamento de documentos e recursos/
defesa podem ser efetuados através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou  
semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br
A refer ida ação está prevista no inciso V do art igo 46 da Lei  Complementar  n° 178/2003 e 
os valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados conforme encargos 
previstos no § 2º do art igo supraci tado desde a data em que dever iam ter s ido pagos, consoante 
art igo 7° do Decreto n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo

SCM TELECON TELEFONIA EIRELI 3525860 30.513.354/0001-09 02/2020 ISSQN

PROFIV GENÉTICA ANIMAL LTDA 3175870 17.186.480/0001-20

jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

AUCALIFT ELEVADORES EIRELI 
ME 3208290 18.460.941/0001-73

jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

MARISTELA PAGANI ADVOGADOS 1194520 04.717.943/001-90

jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19

ISSQN

FERNANDES & SILVA 
ODONTOLOGIA RP LTDA 3570920 32.283.389/0001-90

jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
jun/20

ISSQN

THAYNARA LIONARA DA SILVA 
LEMES 3310460 13.221.110/0001-25

mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

MARANATA NEGOCIOS E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 3387880 25.051.451/0001-89

fev/19
mar/19
abr/19
mai/19
ago/19
set/19
dez/19

ISSQN

BRUMARIO CONSULTORIA EM 
INFORMATICA LTDA EPP 3146460 15.482.604/0001-99

jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

S D SOLUCOES INTEGRADAS 
EIRELI ME 1419400 09.206.961/0001-21

jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

São José do Rio Preto (SP),  12 de setembro de 2022
Michele S. Hirata Fabr is
Audi tora Fiscal  Tr ibutár io Municipal

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 68/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 41/2022
OBJETO: Contratação de serviço de locação de concentrados de O2 e recargas de oxigênio medicinal destinado a 
usuários da saúde.
Data da realização da Sessão Pública: 26/09/2022
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, 12 de setembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Proclamas 

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

1. CÉSAR AUGUSTO BARRETO FLISTER e EMILIN LUIZE CARPANEZI, sendo ELE filho de 
MARTIN FLISTER FILHO e de MARIA STELA DE QUEIROZ BARRETO FLISTER e ELA filha de LUIZ 
CARLOS CARPANEZI e de JOSIANI GENEBRA APARECIDA PAFETTI CARPANEZI;
2. MARCO ANTONIO GUERRA MENEGHINI e LETICIA DE SOUZA LAMBERTI , sendo ELE 
filho de ALTAIR ANTÔNIO MENEGHINI e de KÁTIA SIMONE GUERRA MENEGHINI e ELA filha de 
VICENTE LAMBERTI NETO e de ALBA JERONIMO DE SOUZA;
3. ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DE ALMEIDA, sendo ELE filho de APA-
RECIDO BARBOZA DA SILVA e de NILZETE DE JESUS CARDOSO e ELA filha de JOSÉ LAUMI DE 
ALMEIDA e de MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA;
4. DIEGO LUIS BOLONHESI e MARIA JULIA ELIAS SIQUEIRA, sendo ELE filho de NELSON 
LUIS BOLONHESI e de MARLI RODRIGUES DA SILVA BOLONHESI e ELA filha de RICARDO BE-
JAR SIQUEIRA e de MARIA CRISTINA ELIAS SIQUEIRA;
5. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA e MARIANA MENDES SIQUEIRA, sendo ELE filho de 
ADÉLIA AMARO DE OLIVEIRA e ELA filha de LOURIVAL ALVES SIQUEIRA e de FÁTIMA ADRIANA 
MENDES SIQUEIRA;
6. MARCELO JOSÉ DUARTE DE SOUZA e ELIENE RODRIGUES DO AMARAL, sendo ELE 
filho de ALBINO MOISÉS DE SOUZA e de MARIA DUARTE DE SOUZA e ELA filha de LAURENTINO 
RODRIGUES DO AMARAL e de ALEXANDRINA RODRIGUES DO AMARAL;
7. FREDINANDO CREMA e ROSE MARY FERNANDES, sendo ELE filho de JOÃO CREMA e 
de SILA TERESINHA PEDROSO CREMA e ELA filha de ARLINDO FERNANDES e de ALAYR ALVES 
FERNANDES;
8. RAFAEL EDUARDO XAVIER DOS SANTOS e HERLY DE QUEIROZ OLIVEIRA, sendo ELE 
filho de SEVERINO XAVIER DOS SANTOS e de CLEUZA MARIA MIRANDA DOS SANTOS e ELA 
filha de SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA e de WARLEY DE SOUZA OLIVEIRA;
9. VITOR BERALDO DE CARVALHO e RAQUEL DA COSTA FORTI, sendo ELE filho de HEL-
DER ALVES DE CARVALHO e de MARINA BERALDO SOUZA DE CARVALHO e ELA filha de LUIZ 
HENRIQUE FORTI e de MARIA TERESA DA COSTA FORTI; brasileiros, residentes neste 3º sub-
distrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 10/09/2022

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. WESLEY RODRIGUES SILVA e BEATRIZ BORTOLETTO NOGUEIRA, sendo ELE filho de 
PAULO ÉDSON RODRIGUES SILVA e de ADRIANA MARIA DA SILVA e ELA filha de FRANCISCO 
CIEUDO NOGUEIRA e de ROSANGELA BORTOLETTO NOGUEIRA;
2. JURACY JOSÉ ALVES JUNIOR e BÁRBARA IASMIM MORALES PEREIRA, sendo ELE filho 
de JURACY JOSÉ ALVES e de FLORA LOPES ALVES e ELA filha de SONIA MORALES PEREIRA;
3. ELIAS LOURENÇO DA SILVA e LILIAN JOZY CARVALHO, sendo ELE filho de CLEMENTI-
NO LOURENÇO BARBOSA e de MARIA ELISA BARBOSA e ELA filha de JOSÉ APARECIDO CARVA-
LHO e de IVANICE DE SOUZA CARVALHO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/09/2022


