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Com direito a passeio de limusi-
ne por Olímpia, o Museu de Cera 
apresentou a sua primeira aqui-
sição desde que foi inaugurado 
em dezembro do ano passado. 
Trata-se de uma estátua realista 
do Rei Pelé. ESPORTES Pág.B6

REI PELÉ
NO MUSEU

Fórum terá Vara Regional
Empresarial e de Conflitos

RIO PRETO

O presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
Ricardo Mair Anafe au-
torizou a criação da Vara 

Regional Empresarial e de 
Conflitos na estrutura do 
Judiciário de Rio Preto. 
A resolução foi publicada 

nesta sexta-feira, 16, no 
Diário Oficial da Justiça 
O documento afirma que 
devido “a necessidade de se 

racionalizar a organização 
e a divisão judiciárias no 
Estado e considerando o 
incremento do volume dos 

EDUCAÇÃO

Rio Preto tem 
a 21ª melhor 
Etec do Estado, 
segundo Ideb
A escola técnica Philadepho 
Gouvea Netto de Rio Preto 
é a 21ª melhor nota do Ín-
dice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de 
todo o ensino médio público 
no estado de São Paulo. A 
nota foi 6,4. Entre os 50 me-
lhores colégios estaduais, 
46 são Etecs. Apenas 4, não. 
As escolas municipais do 
Fundamental 1 perderam 
rendimento e obtiveram, na 
média, a nota 6,2, contra 6,7 
do Ideb de 2019.
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Bicos viram rotina e salvam 
a renda de rio-pretenses

Com o aumento do custo de vida e o potencial de compra re-
duzido, pessoas dos mais diferentes perfis têm buscado cada 
vez mais os famosos ‘bicos’ para complementarem a renda 
ou até serem a única fonte de entrada de dinheiro na casa. 
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A nova Vara terá competência para as ações principais, acessórias e conexas referentes ao Código Civil

serviços forenses”, decide 
pela criação da nova Vara 
Regional na cidade. 
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FAMERP

Cursos de pós 
recebem notas 
satisfatórias 
da Capes
A Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), 
realizou  avaliação sobre os 
cursos de Pós-Graduação da 
Famerp. Três programas de 
pós-graduação Stricto Sen-
su (mestrados e doutorado) 
da instituição receberam 
notas satisfatórias em seus 
cursos. Ciência da Saúde 
atingiu nota 5, Enfermagem 
nota 4 e Psicologia e Saúde 
nota 3. Os Programas po-
dem receber notas de 3 a 7. 
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PREFEITURA

Licitação vai
comprar 
remédio à base 
de canabidiol
POLÍTICA  Pág.3

POLÍCIA

Bando é preso 
com carro cheio 
de produtos 
furtados
Quatro acusados de furtos 
em Rio Preto foram surpre-
endidos nesta quinta-feira, 
15, por policiais militares 
rodoviários com carro lo-
tado de mercadorias. O 
automóvel utilizado pelo 
grupo  com as mercadorias 
foi apreendido.
CIDADES Pág.4 Força-tarefa prende grupo criminoso e carro abarrotado de produtos furtados

SECRETARIA

Feira  tem 15 
animais para 
adoção hoje 
no Pet Park
Para quem deseja adotar 
um gato ou cachorro, Rio 
Preto realiza mais uma 
edição, neste sábado, da 
Feirinha de Adoção das 9h 
às 12h no Pet Park.Segun-
do dados da Secretaria do 
Bem-Estar Animal, neste 
ano já houve seis feiras. 
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VIOLÊNCIA

Pedestre 
reage e ladrão 
é preso na 
Represa
Uma rio-pretense, de 35 
anos, caminhava para 
o seu trabalhonas pro-
ximidades da Represa 
Municipal quando reagiu 
a um assalto, teve ajuda 
de populares e o bandido 
acabou preso.
CIDADES Pág.4

V
in

ic
iu

s 
Li

m
a

 

Divulgação



DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br

A2 | DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sábado, 17 de setembro de 2022ESPECIAL

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda - Redação, Administração, Publicidade e Oficina 
- Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500 -São José do Rio Preto - São Paulo 

Cidades da região e Distritode de 
abrangência do  DHOJE:

Região Metropolitana de 
Rio Preto

Telefone:
Recepção: (17) 3353-2447

E-mails: 
Redação: redacao@dhoje.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Publicidade legal:  diario.oficial@dhoje.com.br

Portal Dhoje Interior 
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

Itamar e Valdomiro
Itamar Borges e Valdomiro Lopes juntos. Você não leu 

errado. Os dois participaram na noite de quinta-feira, 15, de 
evento no Automóvel Clube que marcou o lançamento do livro 
“Mulheres que Inspiram”. Itamar que tenta a reeleição para 
Assembleia e Valdomiro que busca a mesma vaga depois de 
um hiato fora da política – ele não venceu em 2018 para fede-
ral – ficaram a poucos metros um do outro. Nos bastidores o 
comentário é que além da disputa entre eles para abocanhar 
os votos dos rio-pretenses nesta eleição, uma outra disputa 
se avizinha: a Prefeitura em 2024. Não é segredo de ninguém 
que Itamar sonha em sentar na cadeira de Edinho Araújo ten-
do, inclusive, o apoio dele. Já Valdomiro tentaria seu terceiro 
mandato à frente do Executivo.

Agradecimento
O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), 

agradeceu o apoio da população ao fazer uma análise dos nú-
meros da pesquisa Datafolha de quinta-feira, 15. Rodrigo subiu 
4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, 
chegou aos 19% e está tecnicamente empatado com Tarcísio 
de Freitas (Republicanos) em segundo lugar. “Quero agradecer 
a população que já conhece e aprova o nosso governo. A cada 
semana a gente cresce, a cada semana a gente conquista o elei-
tor de São Paulo porque o paulista sabe que o nosso projeto 
representa a garantia das conquistas que São Paulo até aqui e 
representa segurança para o futuro”, disse.

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

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Região Norte 
Renato Silva, ou Doutor Renato do HB, candidato a deputado 

federal nestas eleições, anunciou através de suas redes sociais 
uma promessa de campanha. Se eleito, disse que irá montar seu 
escritório político na região norte de Rio Preto. “Zona norte vai 
ter um escritório de um deputado. Permanente. Se eu puder 
ter um só (escritório) vai ser lá. Sim, é possível e será uma de 
minhas ações de eleito for. Estar perto da população”, afirmou. 
Renato é médico do Hospital de Base, uma das referências no 
país em transplante de fígado.

O Auxílio Brasil de R$ 600 
reais que só tem garantia de ser 
pago até o final do ano pelo atual 
Governo, recentemente o consig-
nado também foi liberado para 
pessoas que recebem o benefício. 
A linha de crédito consignado, 

ARTIGO

Os desafios do empréstimo
consignado do Auxílio Brasil
Jean Dornelas

instituições financeiras que já tinham como 
principal pilar de seus negócios o crédito
com desconto em folha. No grupo estão
desde bancos de menor porte até varejistas

começou a atrair um segmento 
do mercado financeiro mais vol-
tado às classes C, D e E no País. 
Trata-se, no geral, de instituições 
financeiras que já tinham como 
principal pilar de seus negócios 
o crédito com desconto em folha. 
No grupo estão desde bancos de 
menor porte até varejistas como 
a Pernambucanas, que já estende 
faixas anunciando a modalidade 
na fachada de suas lojas.

Contudo, essa nova moda-
lidade gera preocupação, pois, 
esse auxílio já é para garantir a 

subsistência dessas famílias mais 
vulneráveis, além disso, os juros 
da modalidade, mesmo com a 
suposta garantia de pagamento 
do consignado, devem girar em 
torno de 60% ao ano, mais do 
que o dobro do valor cobrado 
do consignado de aposentados 
do setor privado. O risco do 
consumidor ficar inadimplente 
é enorme nesse caso. Fora todas 
essas questões o Orçamento Fe-
deral para o Auxílio Emergencial 
para o ano que vem, prevê que o 
valor do Auxílio caia para R$ 405 

reais por mês. 
A proposta atrai bancos de 

menor porte e redes varejistas, 
as instituições financeiras aguar-
dam a publicação do Ministério 
da Cidadania, pois as regras 
para liberação dos recursos ain-
da não foram definidas. A dica 
para você que possui o Auxílio 
e está pensando em adquirir 
essa linha de crédito é pensar 
bem, se compensa pagar pelos 
juros altíssimos, se não ficará no 
vermelho e posteriormente vir 
a ficar inadimplente e analisar 
bem a regras e o banco antes de 
contratar o crédito consignado.

*Advogado e Diretor do 
Procon Rio Preto. Pós-gra-
duado em Direito Processual 
e Material do Trabalho*

Mulheres que inspiram
Outro candidato que se fez presente no evento do Automó-

vel Clube foi Edinho Filho que busca uma cadeira na Câmara 
Federal. Ele que dobra com Itamar em Rio Preto, ambos são 
do MDB, aproveitou a festa para aumentar seu poder de fogo 
junto ao eleitorado. O herdeiro do Edinho pai aproveitou para 
tirar fotos em evento todo dedicado às mulheres que inspiram, 
ao todo 120 delas foram homenageadas. Luciana Garcia, esposa 
do governador Rodrigo Garcia, Ana Claudia Casseb Zuliani, 
esposa do candidato a vice governador, deputado federal 
Geninho Zuliani, também estava presente. “Parabéns a todas 
as homenageadas pelas suas histórias de sucesso”, disse um 
sorridente Edinho Filho.

Edinho Filho e a mãe Maria Elza Araújo_Divulgação

Divulgação

Garcia leva mais uma 
O governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) 

ganhou mais uma na Justiça Eleitoral. O TRE-SP (Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo) negou ação proposta pela 
campanha de Fernando Haddad (PT) contra a campanha de 
Edson Aparecido (MDB) por introduzir no seu tempo de propa-
ganda no rádio e na TV o candidato o atual governador. Edson 
vem dedicando parte da propaganda para mostrar sua atuação 
como secretário de Saúde da capital nas gestões Bruno Covas 
e Ricardo Nunes, quando acusa a gestão Fernando Haddad de 
ter deixado esqueletos de obras inacabadas, como hospitais e 
UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). A Justiça Eleitoral 
entendeu que Edson não feriu a regra eleitoral, já que a parti-
cipação de Rodrigo não excede 25% do tempo da propaganda.

Com a inflação na casa de 
dois dígitos e o potencial de 
compra reduzido, pessoas 
dos mais diferentes perfis 
têm buscado cada vez mais 
os famosos ‘bicos’ para com-
plementarem a renda ou até 
serem a única fonte de entra-
da de dinheiro na casa. 
Naiara Vicente, bióloga de 
formação, diz que montou 
seu centro de estética animal 
em 2019. Sempre habituada 
com os bicos de professora 
de inglês e garçonete diz que 
continua se desdobrando em 
conciliar a casa, confeccionar 
adereços para pets, bicos de 
monitora em brinquedoteca 
e tranças enraizadas. 
“Me formei em Biologia pela 
Unesp, mas nunca atuei na 
área. Depois da gravidez, com 
a demanda financeira maior, 
muitas mudanças tiveram de 
acontecer. Com a pandemia, 
não deu para tocar o centro 
de estética e, hoje, atendo 
em casa”, conta. 
O esposo Danilo Bueno Co-
trin, eletricista por forma-
ção, também multitarefas, 
investe parte do tempo como 
eletricista, além dos bicos 
como garçom, barman, e ou-
tros serviços por fora de ele-
tricista; que é sua principal 
fonte de renda. 

Andressa da Silva, 42 anos, 
teve sua primeira formação 
em Enfermagem há cerca 
de 20 anos. Para obter um 
salário melhor, se mudou 
de estado, mas por ser mãe 
solo, retornou à sua cidade 
de origem. 
“Trabalho de manhã como 

‘Bico’ vira alternativa à
 inflação e ao desemprego

RENDA EXTRA

Grande maioria das 
famílias não consegue 
suprir as necessidades 
básicas sem ajuda de 
trabalhos extras

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

professora de filosofia para 
o Estado. À tarde, trabalho 
como professora de arte na 
Prefeitura de Bálsamo. À 
noite trabalho como profes-
sora de enfermagem. Como 
professora uso tempo para 
preparar aulas e corrigir tra-
balhos. Cuido do meu filho 
adolescente, com ajuda de 
minha mãe, porque não daria 
conta de cuidar integralmen-
te dele, visto que trabalho 
tanto por necessidade. Preci-
so pagar a faculdade de meu 
filho e manter a casa. Meu pai 
passou por cirurgia há pouco 
tempo, precisa de ajuda para 
tudo. Sou eu quem faz a maior 
parte”, ressalta. Para todos 
os entrevistados, a inflação é 
o agravante que corrói parte 
substancial do salário, não 
possibilitando que somente 
um trabalho atenda todas as 
necessidades da casa e da fa-
mília. “Precisamos aprender 
a eleger bons representantes 

no governo. Para as mães, 
principalmente, o Brasil tem 
sido um lugar hostil. Não há 
lugar para gestantes no mer-
cado de trabalho, nem para 
as recém-paridas, nem para 
as mães com filhos pequenos, 
e muito menos para as mães 
sem rede de apoio”, protesta. 
A Secretaria do Trabalho 
de Rio Preto informou que, 
constantemente, a pasta ofe-
rece por iniciativa própria, 
ou por meio de parceiros, 
oportunidades de cursos 
profissionalizantes e oficinas 

rápidas voltadas à geração de 
renda. 
Em agosto, por exemplo, fo-
ram sendo realizadas oficinas 
de design de sobrancelha nas 
unidades do Conselho Regio-
nal de Assistência Social em 
diversos bairros. 
Além do conteúdo prático, 
os participantes são orienta-
dos quanto à formalização de 
MEI e acesso a microcrédito. 
As cooperativas apoiadas pela 
secretaria também oferecem 
cursos como de corte e costu-
ra e panificação.

Rio-pretenses recorrem aos ‘bicos’ 
para escapar da inflação e desem-
prego

Arquivo PESSOAL



O presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo Ri-
cardo Mair Anafe autorizou 
a criação da Vara Regional 
Empresarial e de Conflitos 
na estrutura do Judiciário 
de Rio Preto. A resolução foi 
publicada nesta sexta-feira, 
16, no Diário Oficial da Justiça 
de São Paulo. 

Ricardo Mair afirma no 
documento que devido “a 
necessidade de se racionali-
zar a organização e a divisão 
judiciárias no Estado e con-
siderando o incremento do 
volume dos serviços forenses, 
que recomenda a gradual es-
pecialização para a prestação 
jurisdicional mais célere e 
eficiente”, decidiu pela cria-
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Política Previdência
Barroso vota para considerar válidos 
pontos da reforma da Previdência apro-
vada em 2019

Datafolha
69% ainda não definiram voto para 
deputado federal. A taxa de indecisos 
é maior entre os mais jovens

Os cartórios de todo o país 
têm 180 dias para se adequa-
rem à Lei 13.709/18, conhecida 
como Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD). 
O Provimento 134/2022 da 
Corregedoria Nacional de 
Justiça define procedimentos 
técnicos e estabelece quais 
medidas devem ser adotadas 
pelos cartórios. 

A expectativa é que o 
provimento imprima mais 
transparência às atividades 
de tratamento. O provimento 
define um roteiro para guiar 
as serventias extrajudiciais no 
que se refere à gestão de dados 
pessoais, determinando crité-
rios técnicos e procedimentos 
a serem observados dentro da 
LGPD. 

Com 16 capítulos, o Provi-
mento 134 estabelece regras 
desde a governança de dados 

Cartórios têm 180 dias para 
adequação às novas regras da LGPD

DADOS PESSOAIS

pessoais, passando por temas 
como revisão de contratos, 
transparência das atividades 
de tratamento, elaboração de 
relatório de impacto, e prote-
ção tanto para os próprios car-
tórios quanto para os usuários. 

O Provimento 134/2022 é 
resultado de quase um ano e 
meio debates. A proposta do 
texto do normativo foi cons-
truída com a preocupação de 
ouvir vários segmentos da 
atividade notarial, de registro 
e do Poder Judiciário, que 
constitucionalmente tem a 
responsabilidade da fiscaliza-
ção e regulação dos serviços 
extrajudiciais. 

A norma tem especial re-
levância quando se considera 
a quantidade e a qualidade 
dos dados pessoais guardados 

por cada um dos notários e 
registradores brasileiros, que 
vão do nascimento à morte das 
pessoas, questões de Estado, 
filiação, parentalidade, assim 
como as mais variadas e com-
plexas questões patrimoniais, 
ou relacionadas com pessoas 
jurídicas de várias naturezas. 

Nos dois primeiros capí-
tulos, a norma especifica uma 
série de ações imediatas que 
os cartórios precisam adotar, 
como mapear as atividades 
de tratamento, adoção de 
medidas de transparência aos 
usuários sobre o tratamento 
de dados pessoais, definição 
de Políticas de Segurança 
da Informação e Interna de 
Privacidade e Proteção de 
Dados, além da criação de 
procedimentos eficazes para 

OLÍMPIA

Prefeitura seleciona 
professores temporários

Cartórios têm 180 dias para adequação às novas regras da LGPD

Educação publica edital para selecionar professores

Professores interessados 
em atuar em regime tempo-
rário na rede municipal de en-
sino da Estância Turística de 
Olímpia devem ficar atentos 
ao prazo de inscrição do Pro-
cesso Seletivo Simplificado. 

O edital foi publicado no 
Diário Oficial Eletrônico desta 
sexta-feira,  16, trazendo todas 
as informações a respeito da 
formação de cadastro reser-
va para atuar nas escolas mu-
nicipais e projetos de ensino 
no ano letivo de 2023. 

A seleção contemplará pro-
fissionais para as funções de 
Professor de Educação Básica 
I e Professores de Educação 
Básica II (PEB II) em diversas 
modalidades como: Educação 
Especial – Braille; Educação 
Especial; Educação Especial 
– Libras; PEB II – Educação 
Física; PEB II – Artes; PEB 
II – Ciências; PEB II – Ge-
ografia; PEB II – História; 

PEB II – Matemática; PEB 
II – Português/Inglês. As ins-
crições serão realizadas de 19 
de setembro até 02 de outubro 
- período em que a 2ª via do 
boleto estará disponível, ex-
clusivamente pelo site http://
www.aptaconcursos.com.br. A 
taxa de inscrição tem o valor de 
R$ 35,00, mas estarão isentos 
aqueles que são doadores de 
sangue, desde que preencham 
as condições de isenção no ato 
da inscrição, nos dias 19 e 20 de 
setembro. As provas objetivas 
estão previstas para ocorrer no 
dia 23 de outubro, sendo PEB I 
e PEB II em períodos diferen-
tes, podendo os interessados se 
inscrever nas duas funções. A 
confirmação da data e divulga-
ção dos locais e horários serão 
publicados, posteriormente, 
no site da empresa e no Diário 
Oficial Eletrônico, disponível 
no portal oficial, www.olimpia.
sp.gov.br.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Fórum vai ter Vara Regional 
Empresarial e de Conflitos

JUSTIÇA EM RIO PRETO

A resolução foi publica-
da nesta sexta-feira, 16, 
no Diário Oficial da Jus-
tiça de São Paulo.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Fórum de Rio Preto vai ganhar  Vara Regional Empresarial e de Conflitos

atendimento aos direitos dos 
titulares. 

As medidas buscam conso-
lidar a cultura de proteção de 
dados pessoais nos cartórios. 
O Provimento 134/2022 traz 
também o mapeamento das 
atividades de tratamento e atu-
alização anual do inventário de 
informações. 

Mapeamento
O mapeamento identifica o 

banco de dados da serventia, 
os dados pessoais objeto de 
tratamento e o seu ciclo de 
vida, incluindo todas as opera-
ções de tratamento a que estão 
sujeitos, como a coleta, arma-
zenamento, compartilhamen-
to, descarte, e quaisquer outras 
operações às quais os dados 
pessoais estejam sujeitos. 

ção da nova Vara Regional na 
cidade. 

“Fica criada, com sede na 
Comarca de São José do Rio 
Preto, classificada em en-
trância final, a Vara Regional 
Empresarial e de Conflitos 
relacionados à Arbitragem 
das 2ª, 5ª e 8ª Regiões Admi-
nistrativas Judiciárias, com 

A Vara Empresarial 
e de Conflito terá 
competência para 
as ações principais, 
acessórias e co-
nexas, relativas à 
matéria prevista no 
Código Civi

o respectivo Ofício Judicial e 
cargo de Juiz de Direito cria-
dos pela Lei Complementar 
nº 1.336/2018 e competência 
territorial abrangente das 2ª, 
5ª e 8ª Regiões Administrati-
vas Judiciárias”, diz o artigo 1º 
da resolução. 

A Vara Empresarial e de 
Conflito terá competência para 

as ações principais, acessórias 
e conexas, relativas à matéria 
prevista no Código Civil, tra-
tando de questões de natureza 
da propriedade industrial e 
concorrência desleal, falências, 
recuperações judiciais e extra-
judiciais, incluídas as ações 
penais decorrentes da Lei de 
Arbitragem. Licitação para compra de medicamento à base de canabidiol

À BASE DE CANABIDIONAL
Prefeitura licita compra 
de medicamentos 

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Saúde, disparou licitação 
para compra de medica-
mentos que tem em sua 
formulação o canabidiol, 
uma substância presente 
na cannabis, a maconha. O 
processo no modelo pregão 
eletrônico foi publicado no 
Diário Oficial do Município 
desta sexta-feira, 16. 

Segundo o edital o gover-
no quer adquirir 27 frascos 
de 30 ML do medicamento 
“PURE 3000 MG (100MG/
ML) DE CBD NATURAL”. O 
valor no mercado para cada 
unidade não sai por menos 
do que R$ 1,3 mil. 

Ainda segundo o edital 
a licitação para compra de 
produtos à base de cannabis 
é para “atender ação judi-
cial”. O valor estipulado pela 
Prefeitura com a compra 
do medicamento é de R$ 
69,8 mil. 

As empresas poderão 
participar do leilão virtual 
no dia 29 deste mês. 

Em fevereiro deste ano 
a Saúde já havia disparado 
processo licitatório para 

compra do medicamento 
Nabix 10 mil mg, que além 
do canabidiol apresenta a 
tetrahidrocanabinol (THC), 
ambas encontradas na folha 
da maconha. 

Foram gastos R$ 26,8 
mil na compra de 12 frascos 
de 100 ml do medicamento. 

A compra de medica-
mentos à base da maconha 
vem se tornando recorrente 
na administração muni-
cipal. É uma antecipação 
de futuras ações judiciais. 
A compra de medicamen-
tos que tem o canabidiol 
como base de princípio ativo 
não pode ser realizada sem 
receita médica, somente 
com autorização da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária. 

São vários os casos em 
que pessoas acionam a Jus-
tiça para obter os medi-
camentos já que são co-
mercializados por preços 
elevados, alto custo. As 
ações visam que o Estado, 
ou as prefeituras, comprem 
os medicamentos garantido 
atendimento nos casos mais 
graves.

A norma tem es-
pecial relevância 
quando se conside-
ra a quantidade e a 
qualidade dos dados 
pessoais guardados 
por cada um dos 
notários

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Vazaram dados
Cerca de 137,3 mil chaves Pix de 
clientes da  Abastece Aí tiveram dados 
pessoais vazados ontem

Golpe do falso bancário
Um idoso, morador do São Deoclecia-
no recebeu uma ligação de um falso 
bancário e teve prejuízo de R$ 7,2 mil.

Os investigados Wesley 
Gonçalves de Oliveira, Mar-
cos Paulo da Silva, Andressa 
de Oliveira Pereira da Silva e 
David Pereira da Silva Junior 
foram surpreendidos nesta 
quinta-feira, 15, por policiais 
militares rodoviários estando 
associados com o intuito de 
cometerem crimes.

Na última quarta-feira, 
14, essa associação criminosa 
furtou diversos objetos nos 
estabelecimentos comerciais 
da empresa Kalunga de Rio 
Preto e Araçatuba. 

Graças a investigações 
feitas pelas equipes dos 1º, 
2º e 5º DPs rio-pretenses e o 
repasse de informação irra-
diado as policiais rodoviários 
federais e militares do Estado 
foram surpreendidos condu-
zindo um veículo Prisma car-
regado dos objetos subtraídos 
destas lojas. Os suspeitos são 
todos do Estado do Paraná, 
sendo devidamente qualifica-
dos e fotografados. 

Na delegacia, os acusados 
permaneceram em silêncio. 
A representante da empresa 
Kalunga não reconheceu to-
dos os objetos, sendo que os 
demais serão apreendidos em 
auto próprio para a devida in-
vestigação, notadamente para 
identificação da propriedade-
-vítima e de onde poderiam 
ter sido subtraídos. 

O automóvel utilizado pelo 
grupo para o transporte das 
mercadorias furtadas foi apre-
endido. 

A ocorrência foi lavrada 
com fundamento na latente 
associação criminosa exis-
tente e que foi encontrada na 

Força-tarefa prende grupo criminoso 
com carro lotado de produtos furtados

INVESTIGAÇÃO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br Vítima de 

violência 
tem casa 
incendiada 

cidade de Pirajui/SP, sendo 
que certamente cometeriam 
novos furtos. 

Foi ratificada a voz de pri-
são em flagrante delito profe-
rida pelos militares na moda-
lidade flagrante próprio para 
o disciplinado no artigo 288 
do Código Penal (associação 
criminosa - liame subjetivo 
transparente de cometerem 
crimes), promovendo o indi-
ciamento dos autuados. 

Como a fiança individual 
de R$ 2 mil não foi paga, o 
grupo foi encaminhado ao 

cárcere logo após entrega da 
nota de culpa em tempo hábil 
e do exame de corpo de de-
lito. Os autuados vão passar 

Uma dona de casa, de 
40 anos, vítima de violên-
cia doméstica, teve dois 
dos três comôdos de sua 
residência, no Parque In-
dustrial, em Rio Preto, 
destruídos pelo fogo na 
noite desta quinta-feira, 15. 

Para a Polícia Militar, 
ela disse que acredita que 
o incêndio tenha sido cri-
minoso e causado por seu 
ex-amásio contra quem 
tem medida protetiva de 
urgência. Ainda segundo 
a mulher, o suspeito tem 
feito várias ameaças e dis-
se que “hoje (anteontem) 
saberia quem é ele”. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a mora-
dora chegou depois que as 
chamas já tinham sido con-
troladas pelos bombeiros. 

O proprietário do imó-
vel, que mora ao lado, 
tentou ajudar e acabou 
sofrendo queimaduras de 
natureza leve, sendo medi-
cado na UPA Jaguaré.  

Conforme o registro po-
licial, o jovem, de 34 anos, 
socorrido pelo Resgate do 
Corpo de Bombeiros, teria 
entrado na residência co-
locando em risco a própria 
integridade física. O 2º DP 
vai investigar o caso.

O automóvel do grupo para o transporte 
das mercadorias furtadas foi apreendi-
do. Na delegacia, os acusados ficaram 
em silêncio e, como a fiança individual de 
R$ 2 mil não foi paga, presos

Força-tarefa prende grupo criminoso e carro abarrotado de produtos furtados

por audiência de custódia. 

Mais presos
Nesta semana o Divisão 

Especializada de Investiga-
ções Criminais (DEIC) de Rio 
Preto realizou a “Operação 
Capture”, com objetivo de 
combate a crimes, em Rio 
Preto. Foram cumpridos 9 
mandados de busca e apreen-
são em endereços suspeitos 
de haver drogas armazenadas. 
Ao todo foram presas 13 pesso-
as, por crimes de receptação, 
furto, roubo e tráfico de dro-
gas. Foram cumpridos ainda 
9 mandados de busca e apre-
ensão em locais com suspeita 
de armazenar entorpecentes. 

Perseguição acaba com capotamento
Na madrugada desta sexta-

-feira, 16, na Rodovia BR-153, 
entre os municípios de Ouri-
nhos e Marília, uma persegui-
ção terminou no capotamento 
de uma caminhonete carrega-
da com aproximadamente 400 
quilos de maconha. 

De acordo com a PRF, o 
motorista desobedeceu ao 
sinal de parada dos policiais, 
momento em que os policiais 

iniciaram a perseguição, foram 
chamadas para reforço três 
viaturas da Polícia Rodoviária 
Policial, Polícia Civil, Militar 
e a Guarda Municipal de Ou-
rinhos. O motorista perdeu 
o controle da caminhonete e 
capotou na rodovia. 

O motorista do veículo re-
alizou diversas ultrapassagens 
irregulares, quase causando 
acidentes, no momento em 

que ele entrou em uma estrada 
vicinal que dá acesso à cidade 
de São Pedro do Turvo, perdeu 
o controle do veículo. 

Após o acidente, o moto-
rista tentou fugir a pé, mas os 
policiais conseguiram detê-lo. 
O homem de 37 foi preso em 
Flagrante  e encaminhado para 
a Delegacia de Ourinhos. 

Ao todo foram apreendidos 
652 tabletes de maconha. 

DROGAS EM CAMINHONETE

NOVA GRANADA

Polícia prende dois 
suspeitos de homicídio

Na noite desta quinta-feira, 
15, dois homens foram presos 
suspeitos de terem matado 
uma mulher em Nova Gra-
nada. 

De acordo com a Polícia Mi-
litar, uma denúncia anônima 
informou que os homens esta-
riam em uma casa. Quando os 
policiais chegaram, eles foram 
detidos e confessaram o crime. 

Para os PMs, os homens 
alegaram que mataram a mu-

lher por vingança, pois ela 
estaria envolvida na morte da 
mãe de um deles. 

A arma utilizada no crime 
foi apreendida e os dois foram 
presos em flagrante. 

Ibirá
Um jovem de 19 anos foi 

preso em Ibirá, por tráfico de 
drogas. De acordo com o bo-
letim de ocorrência, policiais 
receberam uma denúncia anô-
nima de que um jovem estaria 
traficando no Bairro do Limão.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

LADRÃO PRESO

Pedestre reage a 
assalto na Represa

Uma rio-pretense, de 35 
anos, caminhava para o seu 
trabalho, na avenida Duque 
de Caxias, nas proximidades 
da Represa Municipal, às 9 
horas desta quinta-feira, 15, 
quando um assaltante, de 29 
anos, se aproximou e usando 
de força física tentou roubar 
sua bolsa. A vítima resistiu 
e o bandido quis agredí-la 
fisicamente, mas populares 
apareceram para socorrê-la. 

 
O marginal fugiu. Uma viatura 
que passava pela região foi 
acionada pela mulher, a qual 
informou as características do 
criminoso. 

Em patrulhamento, o au-
tuado foi surpreendido na rua 
Pedro Amaral, na Vila Ercília, 
e posteriormente reconhecido 
pela vítima. 

Na delegacia de plantão, a 
prisão em flagrante foi confir-
mada e o indiciado levado para 
a carceragem local.

Da REPORTAGEM

RIO-PRETENSE

Pirâmide do PIX dá 
R$ 22 mil de prejuízo

Sem saber que o Instagram 
de um amigo havia sido ha-
ckeado, uma rio-pretense, de 
28 anos, caiu na ‘Pirâmide do 
PIX’ e perdeu R$ 22 mil, ao 
acreditar na promessa de gol-
pista de dobrar o investimento 
em uma hora. 

Ela procurou a Polícia Civil, 
às 23 horas desta quinta-feira, 
15, para comunicar que às 
10h50 do mesmo dia viu a 
suposta operação envolvendo 

criptomoedas anunciada na 
rede social do amigo. 

Ao entrar em contato com 
o falso conhecido foi redire-
cionada para outro integrante 
da quadrilha e convencida a 
fazer uma aplicação financei-
ra de R$ 20 mil. Após fazer a 
transferência, fez um novo PIX 
de R$ 2 mil a título de taxa de 
liberação. 

Como o dinheiro dobrado 
não apareceu em sua conta, a 
jovem descobriu que havia sido 
enganada.

Da REPORTAGEM

O motorista do 
veículo realizou 
diversas ultrapas-
sagens irregulares, 
quase causando 
acidentes Caminhonete capotada e droga apreendida na BR 153

Divulgação

Divulgação
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A escola técnica Philadepho 
Gouvea Netto de Rio Preto 
é a 21ª melhor nota do Índi-
ce de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de 
todo o ensino médio públi-
co no estado de São Paulo. 
A nota foi 6,4. Entre os 50 
melhores colégios estaduais, 
46 são Etecs. Apenas 4, não. 
 
O Centro Paula Souza (CPS), 
que mantém as Etec, diz que 
“a análise dos dados mostra 
que as dez melhores escolas 
públicas da Capital paulista 
são Etecs. Entre as 50 me-
lhores públicas do Estado, 
46 são unidades do CPS. Já a 
lista das 90 melhores escolas 
públicas do Brasil inclui 35 

Etec de Rio Preto é a 21º melhor 
escola pública do Estado, diz Ideb 

EDUCAÇÃO

Levando em conta o 
ranking nacional a Etec 
Philadelpho também é 
destaque e aparece na 
53ª posição

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Alunos 
testam itens 
da merenda 
escolar

Sara, Murilo, Alice e 
João Vicente são alunos 
de Educação Infantil na 
Escola Municipal Profa. 
Anna Mantovani de An-
drade. Nesta sexta-fei-
ra,16, pela manhã, eles 
provaram e aprovaram 
o escondidinho de man-
dioca com pernil desfia-
do, servido na merenda 
escolar com arroz, feijão 
e couve.

O prato é uma novida-
de na alimentação e por 
isso passou por um teste 
de aceitabilidade, apli-
cado pelo Departamento 
Nutrição e Alimentação 
Escolar, da Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento, com apoio da 
Secretaria de Educação. 

“Periodicamente, rea-
lizamos esses testes junto 
aos alunos a partir de 
4 anos para avaliar se 
um novo ingrediente ou 
preparo é agradável e 
aceito por eles. O objetivo 
é incrementar o cardápio 
escolar, agregando varie-
dade, sabor, atratividade e 
nutrição”, explica a nutri-
cionista Elizandra Bonin, 
responsável pelo Depar-
tamento. As crianças se 
envolvem no processo 
e se divertem, pois uma 
atmosfera lúdica é criada. 
Na hora do intervalo, as 
preparadoras montam os 
pratos com o novo item e 
as crianças fazem a refei-
ção. Aquelas que pelo me-
nos provaram a novidade 
são convidadas a registrar 
um voto, que pode ser: 
gostei, indiferente ou não 
gostei. Sendo a maioria 
gostei e indiferente, o 
alimento ou preparo é 
incluído ou mantido no 
cardápio.

“O PNAE – Plano Na-
cional de Alimentação Es-
colar determina que esse 
tipo de avaliação seja feita 
regularmente. No teste 
anterior a este, avaliamos 
a aceitação do peixe, que 
foi aprovado pelas crian-
ças e incorporado como 
proteína do cardápio”, 
conta a nutricionista Ju-
liana Siqueira, que estava 
acompanhada das colegas 
de trabalho Carolina Lan-
dell e Vanessa Pigioni. Os 
testes de aceitabilidade 
são feitos por amostragem 
entre as escolas da rede 
municipal. 

Outras escolas
Na próxima semana a 

avaliação será repetida em 
outras unidades da rede 
municipal de ensino.

Da REPORTAGEM

NO PET PARK

Feira neste sábado terá 15 animais para adoção
Para quem deseja adotar um 
gato ou cachorro, Rio Pre-
to realiza mais uma edição, 
neste sábado, da Feirinha de 
Adoção das 9h às 12h no Pet 
Park. 
Segundo dados da Secretaria 
do Bem-Estar Animal, neste 
ano já houve seis feiras. As 
ações são realizadas de acor-
do com a demanda. 
As feiras do município são 
comumente realizadas no Pet 
Park e no Centro de Controle 
de Zoonoses. Nesta edição, 
haverá cerca de 15 pets espe-
rando um lar. 
Todos os animais estarão de-
vidamente castrados e vermi-

fugados. Em casos de filhotes 
que ainda não passaram pelo 
procedimento, o tutor irá as-
sinar um termo de concordân-
cia. Por essa razão, os animais 
que forem adotados passarão 
por acompanhamento com 
seus novos tutores, para ga-
rantir que estejam sendo ali-
mentados corretamente em 
condições adequadas com a 
carteirinha vacinal atualiza-
da. “A gente deseja que sejam 
felizes e bem-cuidados e que 
tragam muito amor para seus 
novos tutores”, disse Cláudia 
de Giuli, secretária da pasta. 
De acordo com a secretaria, os 
pets que estarão na feira para 

adoção, são todos retirados 
de maus-tratos, assim sendo, 
necessitam enormemente de 
adoção responsável. 
Na ação passada, foram doa-
dos 13 pets entre cães e gatos, 
filhotes e adultos. 
Os dados ainda apontam que a 
maior dificuldade é conseguir 
tutores para os pets maiores. 
Filhotes são mais os procura-
dos tanto de cães como de ga-
tos, bem como as fêmeas. 
Os animais não adotados fi-
cam em poder da gestão mu-
nicipal. O Pet Park Matheus 
Pinoti Massucatto fica na 
avenida Philadelpho Gouvea 
Neto, 2150, Parque Setorial. Feira neste sábado no Pet Park terá 15 animais para adoção

Etecs.” 
A Etec que ficou em primeiro 
lugar entre os colegiais pú-
blicos no estado, com a nota 
6,9, é a Presidente Vargas, de 
Mogi das Cruzes, acompanha-
da pela Irmã Agostina, da Ca-
pital, também com 6,9. 
O resultado foi divulgado nes-
ta sexta-feira (16) pelo Mi-
nistério da Educação (MEC) 
e pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). 

A avaliação 
Criado em 2007 para mo-
nitorar o desempenho da 

educação no Brasil, o Ideb é 
calculado a cada dois anos. 
O indicador reúne o fluxo es-
colar (aprovação, retenção e 
evasão) e as médias de desem-
penho nas provas do Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) que, no caso do 
Ensino Médio, avaliam Lín-
gua Portuguesa e Matemática. 

Estaduais 
As escolas públicas estaduais 
do ensino médico em Rio Pre-
to, conseguiram apenas nota 
4,4, considerada muito ruim. 
Em 2019, a média de todas as 
escolas em Rio Preto, incluin-

do estaduais e municipais 
(públicas), foi de 5,3. 

Municipais
As escolas municipais do 
Fundamental 1 perderam ren-
dimento e obtiveram, na mé-
dia, a nota 6,2, contra 6,7 do 
Ideb de 2019, último antes da 
pandemia. A queda foi de 0,5. 
Segundo a direção do Inep, 
em entrevista coletiva nesta 
sexta-feira (16), a queda ge-
neralizada em todo o país foi 
devido à pandemia. 
Em nota, a Secretaria de Edu-
cação do Município, “infor-
ma que a nota alcançada pelo 

município no IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica) referente ao ano 
de 2021 corresponde a um 
período de avaliação que se 
encontrava ainda dentro do 
cenário pandêmico” e que “o 
resultado deste índice sempre 
será visto como uma oportu-
nidade para serem traçadas 
novas estratégias para recom-
posição das aprendizagens 
nos próximos anos letivos”. 
Cidades da região, médias ou 
pequenas, conseguiram no-
tas melhores do que Rio Pre-
to. Mirassol, por exemplo, no 
Fundamental obteve média 
de 6,5. Catiguá e Cedral, 6,5. 
Catanduva obteve a mesma 
nota que Rio Preto: 6,4. 

Comparações 
Criado em 2007 para mo-
nitorar o desempenho da 
educação no Brasil, o Ideb é 
calculado a cada dois anos. 
O indicador reúne o fluxo es-
colar (aprovação, retenção e 
evasão) e as médias de desem-
penho nas provas do Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) que, no caso do 
Ensino Médio, avaliam Lín-
gua Portuguesa e Matemática. 
Embora a metodologia do 
indicador de 2021 não tenha 
sido alterada, o que permite a 
comparação com outras edi-
ções, o Inep e especialistas em 
educação alertam para o cui-
dado necessário ao traçar um 
paralelo entre os resultados 
de 2021 e os de outros anos 
porque o último índice foi im-
pactado pela pandemia. 

Cidades da região, 
médias ou peque-
nas, conseguiram 
notas melhores do 
que Rio Preto; Mi-
rassol, no Funda-
mental, teve 6,5

A escola técnica Philadepho Gouvea Netto de Rio Preto é a 21ª melhor nota do Ideb

PÓS GRADUAÇÃO

Cursos da Famerp são bem avaliados pela Capes
A Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), realizou  
avaliação sobre os cursos de 
Pós-Graduação da Famerp e 
os dados foram divulgos na 
segunda-feira, 12 de setem-
bro. 
Três programas de pós-gra-
duação Stricto Sensu (mes-
trados e doutorado) da ins-
tituição receberam notas 
satisfatórias em seus cursos. 
Ciência da Saúde atingiu nota 
5, Enfermagem nota 4 e Psi-
cologia e Saúde nota 3. Os 
Programas podem receber 
notas de 3 a 7, sendo 3 regu-
lar, 4 bom, 5 muito bom e 6 
e 7 excelentes. Com obtenção 
do conceito 4 para o progra-
ma de Enfermagem, a facul-
dade pode se candidatar ago-

ra para abertura de um curso 
de doutorado na disciplina. 
Ligada ao MEC (Ministério da 
Educação), a Capes é respon-
sável pelo fomento, regulação 
e avaliação da Pós-Gradua-
ção brasileira recomendando 
programas que atendam ao 
padrão de qualidade exigido 
para cada nível de curso. 
A informação foi muito co-
memorada na faculdade, já 
que nos últimos anos investiu 
constantemente na contrata-
ção e formação de um corpo 
docente, estimulando a pro-
dução científica com parcerias 
nacionais e internacionais. 
“Esse resultado é fruto do 
trabalho das coordenações 
dos programas ao longo dos 
últimos anos e que não se en-
cerra agora, com a obtenção 

do conceito. É preciso manter 
foco na busca por resultados 
sempre, com constantes evo-
luções na formação de mestre 
e doutores”, afirmou o Diretor 
Geral da Faculdade, Prof. Dr. 
Francisco Cury. 

Avaliação 
Realizada a cada quatro anos, 
a avaliação tem início com 
uma coleta de dados, ano a 
ano, e conta com a participa-
ção da comunidade acadê-
mica, sendo uma atividade 
essencial para assegurar e 
manter a qualidade dos cur-
sos stricto sensu no País. So-
mente após serem submetidos 
à análise de um colegiado, os 
pareceres sobre mais de 7,5 
mil cursos de instituições de 
todo o País são aprovados. Cursos de Pós-Graduação da Famerp têm ótima avaliação

Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) di-
vulgou nesta quinta-feira 
(15) o edital para o con-
curso de mil vagas para o 
cargo de Técnico do Segu-
ro Social, com o objetivo de 
reforçar o quadro de pes-
soal e melhorar os serviços 
prestados à população. A 
remuneração bruta ini-
cial é de até R$ 5.905,79. 
O Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e 
Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe) 
será o responsável pela 
realização do concurso. A 
aplicação das provas ob-
jetivas está prevista para 
o dia 27 de novembro. 
As inscrições poderão ser 
feitas de 16 de setembro a 
3 de outubro via internet.

Concurso

Arquivo Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Arquivo PESSOAL
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CAMPANHA SALARIAL II

Sindicato dos Motoristas fecha 
Acordo com usina Vale 

O Sindicato dos Moto-
ristas de Rio Preto e região 
finalizou nesta semana o 
Acordo Coletivo e o reajuste 
dos salários dos motoristas 
da usina Vale de Onda Verde.

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do sindica-
to, o percentual de reajuste 
acordado foi de 8,83% re-
pondo assim 100% do INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) do período. 
Outra conquista foi referente 
à questão da jornada dos mo-
toristas – no qual a empresa 
vai começar a pagar a partir 
da sexta hora para quem faz o 
turno de revezamento.

A data base dos motoristas 
desta unidade é o dia 01º de 
setembro.
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O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de São 
José do Rio Preto e região lan-
çou na última quinta-feira, dia 
15, a Cartilha “O SUS É NOS-
SO”, que será entregue para a 
população em geral. 

Segundo Sanny Lima Bra-
ga, presidente do sindicato, o 
objetivo desta cartilha dispo-
nibilizada para os servidores, 
estudantes e população é ser 
uma das ferramentas de diá-
logo com a população sobre a 
importância da defesa da saúde 
pública e universal e também 
mostrar como o SUS - Sistema 
Único de Saúde se faz presente 
na vida de todos os cidadãos 
brasileiros. 

 O sindicato espera que 
está cartilha sirva de subsidio 
para leitura e conhecimento 
pessoal e reflexões em grupos, 

LANÇAMENTO 

Sindicato dos Servidores Municipais 
lança cartilha O SUS É NOSSO 

nos bairros, nas unidades de 
saúde, nas universidades, nas 
igrejas sejam elas de qualquer 
denominação religiosa, para 
que todos possam defender 
que o SUS.  

O projeto desta cartilha 
nasce do querer e da construção 
coletiva, de inspirações em ou-
tros materiais produzidos por 
este Brasil a fora, por pessoas 

que defendem um Sistema de 
saúde pública de qualidade 
para todos. A cartilha foi cons-
truída com a troca de saberes, 
de bate papos, de cansativas 
mais necessárias reflexões 
sobre políticas públicas de 
saúde e a cartilha faz parte da 
luta cotidiana e incessante do 
Sindicato dos Servidores pela 
qualidade de vida digna a todos 

CAMPANHA SALARIAL

Sindalquim fecha 
Acordo da usina Vale

Além do reajuste foi acordado fator de pagamento do Turno

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
fechou o Acordo Coletivo com 
a usina Vale de Onda Verde 
deste ano onde foi conquistado 
100% do INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor) 
do período que foi de 8,83%.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
além do reajuste salarial outro 
ponto negociado e acordado 
foi referente o Turno de Reve-
zamento – fator de pagamento 
passa a ser o fator 180 a partir 
de 01º de setembro. “O traba-
lhador começa a ganhar hora 
extra, a partir da sexta hora”, 
salientou Alves Filho. Ele des-
taca que uma fixação de Turno 
neste momento poderia causar 
perdas para os trabalhadores 

da usina Vale, pois aos finais 
de semana, os trabalhadores  
fazem 12 horas e tem a remu-
neração da hora de intervalo. 
“Era muito complicado partir 
para um Turno fixo, então o 
Fator 180 todo mundo vai ga-
nhar – eles vão ter um aumen-
to além dos 8,83%”, destacou o 
presidente do sindicato.

Por sua vez todas as cláusu-
las do Acordo anterior foram 
mantidas por mais 12 meses, 
a Verba Indenizatória foi man-
tida em 18% e a PLR (Partici-
pação no Lucros e Resultado) 
também no caso deste último 
benefício eles vão esperar mar-
ço de 2023 para que o valor 
real seja definido. 

A data base dos trabalha-
dores da usina Vale é o dia 
01º de setembro e os reajustes 
serão efetuados no próximo 
pagamento no começo de mês 
de outubro. 

FRENTISTAS

Clube de Pesca dos Frentistas está à 
disposição da categoria em Cardoso 
O Sindicato dos Frentistas têm 
uma opção de lazer no municí-
pio de Cardoso (127,2 Km de Rio 
Preto) é o Rancho de Pesca da 
categoria.
Para utilizar o espaço que fica 
a poucos metros da prainha de 
Cardoso, o frentista pode fazer 
sua a reserva exclusivamente 
pelo telefone 17 3219-9400.
Ao todo são 08 ranchos individu-
ais para que o frentista e seus de-
pendentes possam desfrutar mo-
mentos de descanso e diversão.
No local existe uma piscina cole-
tiva para atender a todos da famí-
lia frentista.

CURSO GRATUÍTO

Sindhoteleiros abre inscrições para 
curso de bartender 

O Sindhoteleiros ((Sindi-
cato dos Trabalhadores no 
Comércio Hoteleiro, Bares, 
Restaurantes e Similares) de 
Rio Preto e Região abre na 
próxima segunda-feira, dia 
19, as inscrições para o mais 
um curso de bartender, este 
será o segundo ofertado neste 
ano pela entidade. 

Segundo Leandro Lucas 
de Sousa, presidente do sindi-
cato, a realização de um novo 
curso continua sendo com o 

objetivo de ajudar a qualificar 
trabalhadores, pois existe 
uma grande demanda de pro-
fissionais capacitados para os 
restaurantes e hotéis após a 
abertura pós-pandemia. 

O curso terá dois dias de 
duração, sendo que serão 
abertas duas turmas, uma 
para os dias 03 e 04 de outu-
bro e outra para os dias 21 e 
22 também de outubro.

As inscrições podem ser 
feitas na sede em Rio Preto, 

na Rua Nelson Ferez Bucater, 
195, Jardim Santa Maria ou 
na subsede em Olímpia na 
Rua Conselheiro Antônio 
Prado, 443, Centro.

“O curso é gratuito para 
o associado, sem nenhum 
custo adicional, é fornecido 
certificado, material didático 
– então o trabalhador – o as-
sociado não vai ter nenhuma 
despesa”, salientou Sousa. 

Mais informações pelo 
telefone 17 3519-3325.

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

e todas.   
Defesa – O sindicato des-

taca que diversos ataques ao 
SUS estão acontecendo com 
incessantes tentativas de pri-
vatização da saúde do país. E 
por conta disto eles salientam 
que não poderiam ficar inerte a 
essa situação, com está cartilha 
querem engrossar as fileiras em 
defesa do SUS.   

“Devemos nos juntar para 
defender e proteger o SUS de 
quem quer o seu desmonte, mas 
precisamos ir além. Para forta-
lecer o SUS, precisamos que os 
governos aumentem o investi-
mento financeiro em Saúde e 
principalmente precisamos ele-
ger presidente, governadores, 
senadores, deputados, prefeitos 
e vereadores que tenham o com-
promisso na defesa e fortaleci-
mento do SUS”, finalizou Sanny. 



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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Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência - CMPcD
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, convoca todos os seus 
conselheiros para a 9° Reunião Ordinária deste Conselho do ano de 2022, 
que será realizada:
DIA: 20/09/2022 – Terça-Feira.
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente
ENDEREÇO: Avenida da Luz, 2525 – Jardim Maracanã
Em atenção ao Regimento Interno, no seu artigo 23: “As assembléias 
ordinárias obedecerão a seguinte ordem do dia: 
I. abertura; 
II. aprovação da ata da sessão anterior, com assinatura dos conselheiros 
presentes na referida reunião; 
III. avisos, comunicações, registro de fatos, apresentação de proposições, e 
de toda correspondência e documentos recebidos e expedidos pelo CMPCD 
- SJRP; 
IV. discussão e votação da matéria em pauta; 
V. outros assuntos; 
VI. encerramento.”
PAUTA DO DIA: 
1.Posse dos novos membros;
2. Informe da Comissão Temporária da Ação de Setembro;
3. Dr. Wilson falar sobre as petições que tem feito. 
Sua presença é muito importante!
Shaila Duduch de Gois
Presidenta
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência - CMPcD

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
PROTOCOLO: 2022000280234 - INTERESSADO: WALTER PEREIRA 
LOTERIAS LTDA-ME - CNPJ: 03.540.078/0001-97
Após análise do pedido, informe-se sobre o INDEFERIMENTO do pedido 
do interessado, mantendo-se a decisão de desocupação das unidades 
comerciais n.º 24 e 34 do Mercado Municipal. Em caso de descumprimento, 
o interessado sujeitar-se-á às penalidades previstas em legislação vigente, 
inclusive o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 11 da Lei Municipal n.º 
13.681 (14/12/2020). SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTIFICADA:  Carvalho Multisserviços Eireli - Contrato n° PRE/0113/22
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secretário Municipal 
da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA Carvalho Multisserviços Eireli 
para atendimento e cumprimento das solicitações feitas no OFÍCIO Nº 
039/2022/Semfaz enviado por e-mail no dia 16/09/2022.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
EMPENHO: 18516/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
EMPENHO: 19062/22
CONTRATADA: FK GRUPO AS
EMPENHO: 18247/22
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO: 16997/22
CONTRATADA: BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
EMPENHOS: 17579/22 E 17498/22
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: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO: 15280/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 300/19 – Contrato: PRE/0313/19
Contratada: Ferrante Comercio de Radiocominicação Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o 
prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 456/2022
ATA Nº 0754/22
CONTRATADA: BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de marmitex para o Tiro de Guerra - Valor Unitário - 
Item 1 - R$16,85- Gab. Pref. – José Roberto Moreira– Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 446/2022
ATA Nº 0755/22
CONTRATADA: J P BELEZE EPP
OBJETO: Fornecimento de recauchutagem, duplagem e vulcanização dos 
pneus da Frota Municipal - Valores Unitários - Item 10 - R$1.930,00; Item 13 – 
R$595,00 - SMA – Adilson Vedroni– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 446/2022
ATA Nº 0756/22
CONTRATADA: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de recauchutagem, duplagem e vulcanização dos 
pneus da Frota Municipal - Valores Unitários - Item 3 - R$620,00; Item 4 – 
R$597,00; Item 5 – R$607,00; Item 11 – R$1.738,00; Item 16 – R$397,00; 
Item 18 – R$246,00; Item 21 – R$440,00 - SMA – Adilson Vedroni– Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 468/2022
ATA Nº 0757/22
CONTRATADA: RESOLVE BRASIL JARDINAGEM LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de roçada e jardinagem com fornecimento 
de material e mão de obra - Valores Unitários - Item 1 - R$0,38; Item 2 – 
R$0,38 - SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2022
CONTRATO nº PRE/0185/22
CONTRATADA: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de aparelho de anestesia para o Hospital Municipal – 
Item 2 – SMS- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$800.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 429/2022
CONTRATO nº PRE/0186/22
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO - EPP
OBJETO: Aquisição de mobiliário para estruturar a rede de serviços – Item 

02 02 03

4 – SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Prazo de Vigência: 
60 meses. Valor Total: R$4.320,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 429/2022
CONTRATO nº PRE/0187/22
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO - EPP
OBJETO: Aquisição de mobiliário para estruturar a rede de serviços – Item 
5 – SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Prazo de Vigência: 
60 meses. Valor Total: R$2.160,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 422/2022
CONTRATO nº PRE/0188/22
CONTRATADA: JE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de Home Care com técnico de enfermagem 
para atender ação judicial – Item 1 – SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$123.333,50
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 21082/2022
CONTRATO Nº: DPL/0055/22
CONTRATADA: VANESSA BERGAMO ALVES PEREIRA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OBJETO: Prestação de serviços de protocolos de documentos, diligencias e 
escaneamento (digitalização) de documentos nos diversos órgãos com sede 
na cidade de São Paulo – PGM – Mauro José Bispo -Em exercicio - Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$17.514,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 254/2022 – Processo n.º 12.186/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para as 
unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 31/05/2022, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: COMERCIAL 3 ALBE LTDA ( item 12); LUMAR COM. 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ( itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14); MAX 
MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ( item 
1); NICOMED COM. E REPRES.E ASSIST. TÉCNICA DE PRODS MEDICOS 
E HOSPI LTDA ( item 11); SILVIO VIGIDO ME (item 13); TRIOMED COM. 
E REPRES. E ASSIST TÉC PR (itens 2 e 10). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 442/2022 – Processo n.º 13.715/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero alimentício (manteiga 
e requeijão) em atendimento as unidades escolares e demais orgãos 
públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 10/08/2022, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: LATICÍNIO SABOROSO EIRELI (item 3). 
Os itens 1 e 2 foram fracassados. 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 – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 472/2022 – 
PROCESSO Nº 14.130/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE 
PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 19/09/2022 às 15h30 para continuidade dos 
trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 473/2022 – 
PROCESSO Nº 13.976/2022. 
Objeto Registro de preços para aquisição de sonda de aspiração. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
19/09/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria 
- Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 511/2022 – 
PROCESSO Nº 14.238/2022. 
Objeto AQUISIÇÃO DE MANEQUIM BISSEXUAL DE SIMULAÇÃO PARA 
O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 19/09/2022 às 16h00 para continuidade dos trabalhos – 
Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 524/2022 – 
PROCESSO Nº 14.315/2022. 
Objeto AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL 
MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 19/09/2022 às 
16h30 para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 530/2022 – PROCESSO N.º 
14.489/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de lavatórios 
para o Centro Cirúrgico do hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line dia 16/09/2022. O presente pregão eletrônico 
foi declarado FRACASSADO em razão do valor final alcançado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS 
BAIRROS DO MUNICÍPIO, COM APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA III DO 
DER/SP – SEC. MUN. OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico 
elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão 
Municipal de Licitações prolata a classificação das propostas: 1º Colocado: 
PAVLOC – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI R$ 3.299.816,28 - 2º 
Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 
3.811.576,34 - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLEMENTAR DO TEATRO 
HUMBERTO SINIBALDI NETO (ACESSIBILIDADE DO ENTORNO E 
ADEQUAÇÃO DO LOCAL DA PLATÉIA) – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão 
Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria 
Municipal da Fazenda e também o parecer técnico da Secretaria Municipal 
de Obras, que são adotados como razões de decidir e passam a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir no certamente 
licitatório a empresa: KAV ENGENHARIA RIO PRETO LTDA. Decorrido 
o prazo recursal  “in albis”, fica designado o dia 27/SETEMBRO/2022 às 

09:15 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
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. A Comissão 
Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria 
Municipal da Fazenda e também o parecer técnico da Secretaria Municipal 
de Obras, que são adotados como razões de decidir e passam a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente 
licitatório as empresas: CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E 
CONSULTORIA TÉCNICA LTDA e KGP CONSTRUTORA LTDA. Decorrido 
o prazo recursal  “in albis”, fica designado o dia 27/SETEMBRO/2022 às 
09:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA DE ENGENHEIRO SCHIMITT – SEC. MUN. DE OBRAS. À 
vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação da 
proposta: 1º Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 1.796.658,01 
- O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO 
COMUNITÁRIO – CASA SP AFRO BRASIL – SECRETARIA DA MULHER, 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL. À vista dos autos e do 
parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a 
Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação da proposta: 1º 
Colocado: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME R$ 862.826.82 
- O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
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.° 569/2022, processo 14.780/2022 
objetivando Registro de Preços para aquisição de medicamentos/insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 30/09/2022. 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.° 572/2022, processo 
14.787/2022 objetivando a aquisição de 01 Bomba hidráulica para o conserto 
de moto niveladora. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/10/2022, 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.° 574/2022, processo 14.789/2022 
objetivando o registro de preços par aquisição de medicamentos e insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/10/2022, 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.° 577/2022, processo 14.798/2022 
objetivando a contratação de empresa para serviço de Certificação de 
Qualidade do Laboratório Municipal de Patologia. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/10/2022, 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.° 578/2022, processo 
14.802/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos (caneta de alta rotação) para atenção básica e urgência e 
emergência. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 03/10/2022, 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.° 579/2022, processo 14.803/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de material hospitalar para 
as unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 03/10/2022, 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PORTARIA N.º 038/2022
NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio 
Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto 
n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o encaminhamento de 
relatórios internos e reclamações, assim como a necessidade da devida 
apuração de fatos de caráter disciplinar e outras demandas 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a instauração de Sindicância Acusatória nº 004/2022, 
para apuração de possíveis infrações aos deveres básicos, constantes 
nos Art. 48 alínea: b) manter-se no trabalho dentro das normas de conduta 
estabelecidas, acatando e cumprindo ordens, evitando desperdício de tempo, 
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de trabalho e de material, tratando com urbanidade os chefes, instrutores, colegas e demais empregados de qualquer 
grau hierárquico, bem como munícipes e usuários do serviço público; e art. 50, §1º, alínea “u” Fazer uso do aparelho 
celular em horário de trabalho; §3º, alíneas “t” Cometer falha operacional grave; “u” Desrespeitar normas internas 
de trabalho; do Ato Normativo n° 001/2018 da EMURB c.c. Art. Art. 482, alínea b) incontinência de conduta ou mau 
procedimento; e) desídia no desempenho das respectivas funções e h) ato de indisciplina ou de insubordinação da 
CLT c.c. Art. 204. São deveres do funcionário: I - exercer, com zelo e dedicação, as atribuições do cargo, emprego ou 
função; II - ser leal às instituições a que servir; III - observar as normas legais e regulamentares; IV - cumprir as ordens 
superiores, exceto quando manifestamente ilegais; e 205. Ao funcionário público é proibido: XV - proceder de forma 
desidiosa da Lei Complementar nº 5, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores: 
José Renato de Oliveira Júnior, Matrícula Funcional nº 1934, que a presidirá; Patrícia Aragão Marcello,  Matricula 
Funcional n.º 2091,  Makswell Seyiti Kawashima, Matricula Funcional n.º 2099 e figurando como membro-suplente 
Augusto Felipe da Silva Nunes,  Matricula Funcional n.º 2036, todos servidores e integrantes do quadro da EMURB.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes. 
Art. 4º - A comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, 
para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração, podendo ser prorrogada por igual período. 
Art. 5º - Cite-se o (a) funcionário (a) S.M.N.F, oportunamente para no prazo de 05 (cinco) dias, apresente sua respectiva 
defesa escrita sobre os fatos objeto desta sindicância, esclarecendo as provas que pretendem produzir, cuja oitiva dos 
funcionários será designada oportunamente, esclarecendo as questões que se pretende elucidar, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, Constituição Federal, além de que sejam levantadas 
todas as demais provas que possam trazer respostas às questões que motivam esta comissão. 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.997 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, THAYLA REGINA DE AZEVEDO, do Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – 
CA.102.3, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nomeada pela Portaria n.º 34.975 de 20 de janeiro de 2021, 
surtindo os efeitos desta a partir de 19 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 36.998 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
INTERROMPE, o afastamento do(a) servidor(a) estatutário(a)  LEANDRO FERNANDES DO VALLE , 
Agente Administrativo, concedido através da Portaria n.º 34.536 de 21 de outubro de 2020, 
retroagindo os efeitos desta a 12 de setembro de 2022. 
PORTARIA N.º 36.999 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LEANDRO FERNANDES DO VALLE, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 13 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.002 DE 15 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUCIANA OLIVEIRA BERNARDI BATISTA para substituir o(a) servidor(a) MIRIAN CELESTE TEIXEIRA 
LOPES – ocupante da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível 
II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
19/09/2022 a 28/09/2022.
JOSE MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
Secretário Municipal da Fazenda

DECRETO Nº 19.290
DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Órgãos da 
Administração Direta e Indireta, visando ao levantamento do Balanço Geral do Município do exercício de 2022 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; e
CONSIDERANDO as normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes na Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2022 e o consequente levantamento do Balanço 
Geral do Município envolvem providências cujas formalizações devem ser, prévia e adequadamente, ordenadas;
CONSIDERANDO que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2022 e o Relatório de 
Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2022 devem ser publicados até 30 de janeiro de 2023, em cumprimento às 
disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial das Autarquias e Empresas Públicas 
Dependentes devem ser incorporados ao Balanço Geral do Município; e,
CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a tais providências devem ser cumpridos de maneira uniforme 
e, rigorosamente, com prazos fixados;
D E C R E T A:
Art. 1º Os Órgãos da Administração Direta seguirão estritamente o disposto neste decreto e os Órgãos da Administração 
Indireta – Autarquias e Empresas Públicas Dependentes – disciplinarão suas atividades orçamentária e financeira de 
encerramento em conformidade com as normas fixadas neste Decreto, sem prejuízo dos prazos de remessas das 
informações contábeis ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Parágrafo Único. Os Órgãos da Administração Indireta poderão adequar as datas estabelecidas neste Decreto de 
acordo com suas necessidades, desde que, não prejudiquem o cumprimento dos prazos previstos no artigo 52 e §2º 
do artigo 55, ambos da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 2º A execução orçamentária e financeira e o registro contábil da despesa deverão atender ao princípio da 
anualidade do orçamento, previsto no artigo 2° da Lei nº 4.320/64, ao regime de competência determinado pelo artigo 
50, inciso II, da Lei Complementar n° 101/2000 e ao disposto neste Decreto.
Art. 3º As solicitações de compras e os pedidos de emissão de empenhos relativos ao orçamento de 2022, 
somente serão recebidos pela Diretoria de Compras e Contratos e pelo Departamento de Empenho, se solicitados e 
protocolados, até o dia 17 de outubro de 2022 e 4 de novembro de 2022, respectivamente. Pedidos posteriores a 
estas datas deverão conter a devida justificativa do órgão requisitante, assinada pelo Ordenador da Despesa, podendo 
ou não serem aceitos em caráter excepcional, pelas Secretarias Municipais de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação e da Fazenda, com a anuência do Prefeito Municipal.
§ 1º Excluem-se do disposto no “caput” deste artigo as despesas obrigatórias de caráter constitucional e demais 
despesas legais relacionadas a fundos, convênios, parcerias, diárias e adiantamentos, desde que existam 
disponibilidades orçamentárias e financeiras.
§ 2º Os saldos de dotações orçamentárias reservados e vinculados a processos licitatórios em tramitação, que não 
tenham sido concluídos até 30 de novembro de 2022, serão cancelados. As reservas canceladas poderão ser 
reabertas à conta do orçamento do ano seguinte caso haja previsão orçamentária para tanto.
§ 3º As Notas Fiscais emitidas no corrente exercício, para a sua regular liquidação, deverão ser obrigatoriamente 
protocoladas na Secretaria Municipal da Fazenda para contabilização até o dia 6 de janeiro de 2023.
Art. 4º As despesas do exercício financeiro pendentes de pagamento até 31 de dezembro de 2022 poderão ser 
inscritas como restos a pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas, após análise da Secretaria 
Municipal da Fazenda.
§1º O empenho da despesa não inscrito em restos a pagar será automaticamente estornado pelo Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda.
§2º As Unidades Orçamentárias (Secretarias, Procuradoria, Gabinete do Prefeito e suas Unidades Executoras) 
executoras da despesa deverão encaminhar ao Departamento de Contabilidade (IDM 31255) da Secretaria Municipal 
da Fazenda pedido de inscrição em restos a pagar não processados, contendo a relação de empenhos e/ou 
saldo de empenhos não processados, conforme formulário pré-definido, protocolado no Sistema Integrado de Gestão 
Municipal (SIGM) ou enviado por e-mail até o dia 16 de dezembro de 2022.
§3º O empenho ou saldo de empenho não processado, relacionado no pedido mencionado no parágrafo anterior, poderá 
ser inscrito em restos a pagar não processado caso haja disponibilidade financeira, a critério do Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 5º Os precatórios judiciais pertencentes ao Mapa Orçamentário de 2022 não pagos até o final do exercício de 2022 
serão inscritos na Dívida Consolidada do Município, conforme preceitua o § 7° do artigo 30 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, por meio de demonstrativo elaborado pela Procuradoria Geral do Município, encaminhado ao Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 6 de janeiro de 2023.
Parágrafo único. Os precatórios judiciais pertencentes ao Mapa Orçamentário de 2023, relacionados por meio de 
demonstrativo elaborado pela Procuradoria-Geral do Município, também serão encaminhados ao Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 6 de janeiro de 2023 para fins de inscrição no Passivo 
Circulante do Município.
Art. 6º As despesas constantes nos artigos 4° e 5° deste decreto poderão ser pagas a partir do primeiro dia útil do 
exercício de 2023, obedecida a ordem cronológica de pagamento.
Art. 7º Os créditos da fazenda municipal, de natureza tributária ou não, vencidos e não pagos até o encerramento 
do corrente exercício, serão inscritos, automaticamente, em Dívida Ativa, na forma da legislação, em registro próprio, 
após apuração da sua certeza e liquidez.
Parágrafo único. Após cumprimento do caput deste artigo, caberá ao Departamento da Dívida Ativa da Secretaria 
Municipal da Fazenda elaborar demonstrativo resumido que deverá ser encaminhado ao Departamento de 
Contabilidade da mesma Secretaria até o dia 6 de janeiro de 2023, para o devido registro contábil.
Art. 8º Para fins de ajustes contábeis que se façam necessários, os responsáveis pelos Departamentos de Bens 
Patrimoniais Móveis e Imóveis e Departamentos de Almoxarifados encaminharão ao Departamento de Contabilidade 
da Secretaria Municipal da Fazenda, até o dia 6 de janeiro de 2023, respectivamente, os inventários físico-financeiros 
completos dos bens e os relatórios da movimentação de materiais, com posição atualizada em 31 de dezembro de 
2022.
Art. 9º A Secretaria Municipal da Fazenda poderá editar instruções complementares à execução deste Decreto e 
decidir sobre casos especiais.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 14 de setembro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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 local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 19.297
DE 15 DE SETEMBRO 2022.
Altera o Decreto nº 18.929, de 31 de maio de 2021, que nomeia a Comissão de Vistoria e Avaliação de Bens Móveis.
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 e artigo 17, inciso II, da Lei nº 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 475
De 16 de setembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – Fica permitido aos servidores FABIANO HERNANDES DE ASSIS, IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI, 
RAFAEL HENRIQUE LOPES PEREIRA, atuarem conforme previsto no art. 25 da Instrução Normativa nº 66, de 18 de 
junho de 2021, de forma parcial, conforme plano de trabalho individual e institucional firmado com a superintendência. 
(Proc. Administrativo 1520.01.498/2022.36)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos desta a partir de 
16/09/2022.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 16 de setembro de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, em seguida, publicada na imprensa 
oficial e arquivada no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022 – PROCESSO SICOM 3302/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de plantio e sua manutenção, para fins de composição 
de banco de áreas/mudas do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE de São José do Rio Preto/SP 
em 4 áreas, totalizando 17 hectares, com 26.833 mudas de espécies nativas.
Sessão pública realizada on line no dia 09.09.2022 com continuação no dia 15.09.2022, sendo adjudicado o objeto à 
vencedora RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022 – PROCESSO SICOM 3302/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 15.09.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 72/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 85/2022. 
Contratada: RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de plantio e sua manutenção, para fins de composição 
de banco de áreas/mudas do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE de São José do Rio Preto/SP 
em 4 áreas, totalizando 17 hectares, com 26.833 mudas de espécies nativas.
Valor: R$ 548.994,79  Prazo de execução: 24 meses Data da assinatura: 16.09.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 124 de 14/09/2022. Constitui comissão para elaboração de manual 
contendo as diretrizes técnicas a serem observadas pelos loteadores no Município de São José do Rio Preto/
SP quando da elaboração de projetos das redes e sistemas de água e esgoto destes empreendimentos visando 
a aprovação pelo SeMAE; RESOLVE: ART. 1º - Constituir comissão com a finalidade de elaborar um manual técnico 
contendo as diretrizes gerais e procedimentos a serem observados pelos empreendedores de loteamentos quando da 
elaboração de projetos referentes ao sistema de água e esgoto destes empreendimentos. ART. 2º A comissão será 
composta pelos membros abaixo relacionados:

Nome Cargo Matrícula Departamento
Fábio Augusto Zambon Furlan Diretor Interino do Departamento 

de Sistema de Água
157 DSA

Alexandre Júlio Goulart de Oliveira Gestor de Saneamento 535 DSA

Paulo de Tarso Yalenti Perosa Gestor de Saneamento 136 DSA

Rafael Humberto Machado Zerunian Agente de Saneamento 520 DSA

Leonardo Galvão Eggert Agente de Saneamento 886 DSA

Viscarlos Alves Tosta Gestor de Saneamento 1026 DSA

Flávio Severino da Silva Agente de Saneamento 238 DSA

Carlos Eduardo Fossa Gestor de Saneamento 616 DSA

Wagner Castilho Botaro Diretor do Departamento de 
Sistema de Esgoto

1173 DSE

Renato Takahashi Gestor de Saneamento 466 DSE

Rafael Nava Miceli Gestor de Saneamento 487 DSE

Ideraldo Cesar Hermelino Gestor de Saneamento 534 DSE

Jaqueline Freitas Reis Diretora do Departamento de 
Planejamento e Obras

148 DPO

Carla Cristina Bernardo Gestor de Saneamento 149 DPO

Giovanni Rocha Martins Gestor de Saneamento 25 DPO

João Antonio Machado Neto Gestor de Saneamento 1252 DPO

Rafaela Souza Schiapati Gestor de Saneamento 1058 DPO

Israel Bernardo Pinto Gestor de Saneamento 532 DPO

Polianna Pereira de Melo Agente de Saneamento 1227 DPO

Milton Rodrigues Barbosa Gestor de Saneamento 186 DRU

ART. 3º - A presidência da Comissão será exercida pela servidora Jaqueline Freitas Reis, com auxílio dos servidores 
Carla Cristina Bernardo e João Antônio Machado Neto no secretariado dos trabalhos, cabendo a presidente estabelecer 
o plano de atuação e execução para cada grupo organizado pelas Diretorias envolvidas. ART. 4º A comissão deverá 
apresentar à Diretoria Geral de Gestão e a Diretoria Geral Administrativa, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação 
desta, o esboço do manual pretendido, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Superintendência. ART. 5º - 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 125 de 15/09/2022 – CONCEDE:  ARTIGO 1º. - Ao (s) servidor (es), abaixo relacionado (s), 
prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119 e 120, com nova redação dada pelas 
Leis Complementares n.º 147 de 14/05/2002, n.º 609 de 22/11/2019 e nos termos dos Decretos n.º 16.868 de 30 
de agosto de 2013, nº 18.621 de 23/07/2020 e Portaria SeMAE nº 049 de 21/07/2020: VANDERLEI DE SOUZA, 
AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 65, lotado(a) na SETOR DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DE ESGOTO - CH, 
referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 01/08/2022 à 31/07/2027. ARTIGO 2°. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Extrato de Portaria nº 126 de 16/09/2022. CONSIDERANDO a portaria nº 115, publicada em 14 de setembro de 
2022. RETIFICA: Portaria nº 115, artigo 1º, inciso V, Onde se lê: “Amauri Retamaro Dudalski, Chefe da Divisão 
de Cadastro”. - Leia-se: “Amauri Retamero Dudalski, Chefe da Divisão de Cadastro”.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 127 de 16/09/2022. Dispõe sobre a substituição de Supervisor Extrajudicial em 
razão do gozo de férias/licença pelo titular. RESOLVE: Art. 1.º - NOMEAR o servidor ROBERTO CARLOS MARTINS, 
advogado efetivo, matrícula 198, para responder, interinamente, pela função de SUPERVISOR EXTRAJUDICIAL, a 
partir de 19 de setembro de 2022, em razão da ausência do(a) titular, fazendo jus à respectiva gratificação legal, 
enquanto durar a substituição.
S.J. Rio Preto, 16.09.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  
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8.666/93;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso I do art. 1º do Decreto nº 18.929, de 31 de maio de 2021, que nomeia a Comissão de Vistoria e 
Avaliação de Bens Móveis, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
a) Arthur dos Santos Segantini
b) Gilson Eugenio Guimarães
c) Ângelo Oscar Peloi
d) Mauricio Tukamoto Rodrigues
e) Paulo Roberto Ribeiro dos Santos
f) Gilberto Luís de Lima
g) Danielle Munhoz Sardi” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de setembro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
RESPONDENDO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa Local.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo: nº 14/2022 – SEMAS - Dispensa de Chamamento Público nº 12/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o disposto no art. 30 da Lei nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de São 
José do Rio Preto, o art. 35, do Decreto 17.708 de 2017, apresento os relevantes fundamentos que justifica a dispensa 
de chamamento público para celebração de parceria entre esta municipalidade, através da Secretaria de Assistência 
Social e a Comunidade Só Por Hoje, para transferência de recursos financeiros, destinado a execução do Serviço de 
Acolhimento Institucional para Adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados a Execução do Serviço de Acolhimento em Abrigo Institucional 
para Adolescentes, objetivando acolher e garantir proteção integral contribuindo para a prevenção do agravamento de 
situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, reestabelecer vínculos familiares e/ou sociais, dentre outros.
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Comunidade Só Por Hoje
CNPJ da OSC: 00.734.543/0007-28
Endereço da OSC: Rua Lions Internacional, nº 13 – Jardim Estrela – S. J. Rio Preto/SP.
Valor da Parceria: R$1.972.188,98 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa 
e oito centavos).
Vigência inicial do Termo de Colaboração: 1º de outubro de 2.022 a 31 de março de 2.025.
A escolha da Comunidade Terapêutica Só Por Hoje para execução do serviço deu-se considerando que ela possui 
experiência na execução de serviços na área de assistência social, especialmente o serviço de acolhimento, que 
realiza desde 2004 em parceria com o município por meio de convênio. Portanto já tem vínculos estabelecidos com 
os usuários, familiares, bem como, o sistema de garantia de direitos e com a rede socioassistencial de atendimento 
para adolescentes. 
A Organização é constituída como Organização de Assistência Social, sem fins lucrativos, dedicada a executar 
serviços da proteção social especial de alta complexidade, dentre eles o Serviço de Acolhimento para adolescentes, 
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  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sábado, 17 de setembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
comprovou estar devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS e com cadastro ativo no Cadastro Nacional de Entidades de 
Assistência Social - CNEAS, portanto atendendo os requisitos da Resolução 
21 do CNAS. 
E ainda, manifestou interesse em executar a parceria apresentando toda 
a documentação requisitada no §1º. do art. 33 do Decreto 17.708/2017 e 
alterações, bem como documentos comprobatórios de que possui condições 
de estrutura física, recursos humanos e de gestão, adequados às exigências 
específicas destes serviços. 
Além do mais, a parceria assegurará a continuidade do atendimento de todos 
os adolescentes acolhidos.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI  da 
Lei Federal n.º13.019/2014 e alterações, art. 35, IV do Decreto Municipal nº 
17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, bem como, as disposições 
específicas da Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho 
Nacional de Assistência Social, cujo cumprimento foi devidamente atestado 
no processo administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, admite-se a impugnação 
à esta justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação.
São José do Rio Preto/SP, 16 de setembro de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária 
Municipal de Assistência Social.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1256/2022
FICA ADVERTIDO(A): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
396 SPE LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SPÍNOLA CASTRO 
- CORONEL Nº: 4959 COMPL.: BAIRRO: REDENTORA - VILA CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015500 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / 
CADASTRO: 105238007 PFJ: 1319166 CPF/CNPJ/RG: 20192268/0001-
80 IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação 
nº 22345, deixando de realizar as adequações ambientais necessárias à 
prática das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO Adequar 
empreendimento para que os resíduos gasosos, fumaças, gases, poeiras ou 
qualquer estado de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir a atmosfera CAPITULAÇÃO Artigo 2.º, § 1.º 
e 2.º da Lei Municipal n.º2268/1978 BASE DE CÁLCULO 50 UFM VALOR 
R$ 3.464,50 OBSERVAÇÃO UMIDIFICAR VIA PUBLICA (LOCAL DAS 
OBRAS) DE MANEIRA QUE PARE DE POLUIR COM POEIRA /TERRA 
MOTIVO Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou 
qualquer estado de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d’agua CAPITULAÇÃO Artigo 
1.º da Lei Municipal n.º2268/1978 BASE DE CÁLCULO 50 UFM VALOR R$ 
3.464,50 OBSERVAÇÃO UMIDIFICAR VIA PUBLICA (LOCAL DAS OBRAS) 
DE MANEIRA QUE PARE DE POLUIR COM POEIRA /TERRA MOTIVO É 
proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons 
excessivos e evitáveis. CAPITULAÇÃO Art. 53 LC nº 650/2021 BASE DE 
CÁLCULO 20 UFM VALOR R$ 1.385,80 OBSERVAÇÃO UMIDIFICAR VIA 
PUBLICA (LOCAL DAS OBRAS) DE MANEIRA QUE PARE DE POLUIR 
COM POEIRA /TERRA MOTIVO Parar com execução de serviços que geram 
residuos gasosos, fumaças poeiras ou qq estado da matéria lançados na 
atmosfera CAPITULAÇÃO Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º2268/1978 
BASE DE CÁLCULO 50 UFM VALOR R$ 3.464,50 OBSERVAÇÃO 
UMIDIFICAR VIA PUBLICA (LOCAL DAS OBRAS) DE MANEIRA QUE PARE 
DE POLUIR COM POEIRA /TERRA MOTIVO Proibido perturbar o sossego 
público produzidos por qualquer trabalho ou serviço, antes das 7:00 horas 
e depois das 22:00 horas, nas proximidades de hospitais, escolas, asilos 
e casas residenciais. CAPITULAÇÃO Art. 55 LC nº 650/2021 BASE DE 
CÁLCULO 20 UFM VALOR R$ 1.385,80 OBSERVAÇÃO UMIDIFICAR VIA 
PUBLICA (LOCAL DAS OBRAS) DE MANEIRA QUE PARE DE POLUIR COM 
POEIRA /TERRA Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades 
cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração 
do estabelecimento.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “NÃO PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334608 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1275/2022
FICA ADVERTIDO(A): FIRE FITNESS COMERCIO ESPORTIVO EIRELI 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. ELSO PAGLIONE Nº: 100 COMPL.: 
ESQ PROJ 17 BAIRRO: ARROYO - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15047266 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3770350 
PFJ: 1691077 CPF/CNPJ/RG: 40057026/0001-90 IRREGULARIDADES 
A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22244, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos 
seguintes termos a cumprir: MOTIVO Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses 
resíduos 1º REINCIDÊNCIA CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 
4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE 
CÁLCULO 126 UFM VALOR R$ 17.461,08 OBSERVAÇÃO APRESENTAR 
COMPROVANTE DESCARGA RESIDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES 
DA EMPRESA (PEÇAS/ FIOS/ BATERIAS E QUAISQUER OUTROS) enviar 
e-mail abaixo Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades 
cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração 
do estabelecimento.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “NÃO PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334672 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1277/2022
FICA ADVERTIDO(A): FRANCISCO QUINTANA BAR E RESTAURANTE 
LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JOSÉ MUNIA Nº: 5493 
COMPL.: SALÃO 03 BAIRRO: REDENTOR - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15085350 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3707350 
PFJ: 1661243 CPF/CNPJ/RG: 36662459/0001-06 IRREGULARIDADES 
A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22189, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos 
seguintes termos a cumprir: MOTIVO Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses 
resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei 
Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO 126 
UFM VALOR R$ 8.730,54 OBSERVAÇÃO ENVIAR PARA FCNEVES@
RIOPRETO.SP.GOV.BR COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS (ÓLEO DE COZINHA) Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA 
a realizar no PRAZO DE 30 DIA(S) a partir do recebimento desta, a(s) 
exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, 
estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento.  Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79334668 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1322/2022
FICA ADVERTIDO(A): EDSON BUENO DE CARVALHO COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: R. VILIBALDO URIAS GOMES Nº: 241 COMPL.: BAR DO 
MORRINHO BAIRRO: JÓCKEI CLUB - EST. CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15081521 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
PFJ: 1295070 CPF/CNPJ/RG: 136750628-05 / 24570099-7(SSP) 
IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação 
nº 21641, deixando de realizar as adequações ambientais necessárias à 
prática das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO É expressamente 
proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego público, 
tendo em vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis 
pela ordem dos mesmos CAPITULAÇÃO Art. 52 e 53 LC nº 650/2021 
BASE DE CÁLCULO 20 UFM VALOR R$ 1.385,80 OBSERVAÇÃO PARAR 
IMEDIATAMENTO COM MUSICA AO VIVO MOTIVO É proibido perturbar o 
sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e evitáveis. 
CAPITULAÇÃO Art. 53 LC nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM VALOR 
R$ 1.385,80 OBSERVAÇÃO PARAR IMEDIATAMENTE COM MUSICA AO 
VIVO MOTIVO Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer 
outro meio, em horários não permitidos em lei. CAPITULAÇÃO Artigos 1.º e 
2.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 BASE DE CÁLCULO 10 UFM VALOR 
R$ 692,90 OBSERVAÇÃO PARAR IMEDIATAMENTE COM MUSICA AO 
VIVO MOTIVO Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer 
outro meio, sem autorização da Prefeitura Municipal. CAPITULAÇÃO Artigo 
1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 BASE DE CÁLCULO 10 UFM VALOR 
R$ 692,90 OBSERVAÇÃO PARAR IMEDIATAMENTE COM MUSICA AO 
VIVO Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 
dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
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o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades 
cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração 
do estabelecimento.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE 
CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “NÃO PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334718 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1329/2022
FICA ADVERTIDA(O): GOLD CAR OFICINA MECANICA LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. COUTINHO CAVALCANTI Nº: 610 
COMPL.: BAIRRO: VIEIRA - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15055300 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3783070 PFJ: 
1697571 CPF/CNPJ/RG: 40402747/0001-90 IRREGULARIDADES A 
empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22465, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos 
seguintes termos a cumprir: MOTIVO Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses 
resíduos 1º REINCIDÊNCIA CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 
4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE 
CÁLCULO 126 UFM VALOR R$ 17.461,08 OBSERVAÇÃO Do exposto, fica 
a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 10 dias a partir do recebimento 
desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à 
presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento.  Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez 
que ocorreu a devolução da missiva, acusando “MUDOU-SE” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79339933 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52017/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: TOICO RESTAURANTE & BAR LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SALDANHA MARINHO Nº: 2223 
COMPL.: QD. 141; LT B-C BAIRRO: INDUSTRIAL - PQ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15025090 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3784990 PFJ: 1698303 CPF/CNPJ/RG: 35083454/0001-58 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 21876 de 23/02/2022 referente o(a) É expressamente 
proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego público, 
tendo em vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis 
pela ordem dos mesmos, infringindo o(a) Art. 52 e 53 LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 142 DA 
LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM MULTA R$ 1.385,80 (um mil, 
trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro 
do AR: BR 79334664 1 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52018/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: TOICO RESTAURANTE & BAR LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SALDANHA MARINHO Nº: 2223 
COMPL.: QD. 141; LT B-C BAIRRO: INDUSTRIAL - PQ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15025090 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3784990 PFJ: 1698303 CPF/CNPJ/RG: 35083454/0001-58 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 21876 de 23/02/2022 referente o(a) É expressamente 
proibido perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, 
providenciar isolamento acústico do empreendimento, infringindo o(a) Art. 
53 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 142 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 
UFM MULTA R$ 1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos) OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR ISOLAMENTO ACÚSTICO DO 
LOCAL OU PARAR IMEDIATAMENTE COM EXECUÇÃO DE MÚSICA AO 
VIVO. O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar 
o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, 
não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher 
o débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei 
Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impugnação 
deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados 
da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. 
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que 
não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em 
Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte 
por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. 
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao 
Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto 
através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a 
quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal 
de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de 
registro do AR: BR 79334664 1 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52019/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: TOICO RESTAURANTE & BAR LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SALDANHA MARINHO Nº: 2223 
COMPL.: QD. 141; LT B-C BAIRRO: INDUSTRIAL - PQ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15025090 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3784990 PFJ: 1698303 CPF/CNPJ/RG: 35083454/0001-58 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou 
de atender a Notificação nº 21876 de 23/02/2022 referente o(a) É proibido 
perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons 
excessivos e evitáveis., infringindo o(a) Art. 53 LC nº 650/2021 sujeito a 
multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 142 DA 
LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM MULTA R$ 1.385,80 (um mil, 
trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 

o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro 
do AR: BR 79334664 1 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52020/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: TOICO RESTAURANTE & BAR LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SALDANHA MARINHO Nº: 2223 
COMPL.: QD. 141; LT B-C BAIRRO: INDUSTRIAL - PQ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15025090 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3784990 PFJ: 1698303 CPF/CNPJ/RG: 35083454/0001-58 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 21876 de 23/02/2022 referente o(a) Execução de 
música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização 
da Prefeitura Municipal., infringindo o(a) Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 
10151 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO 
ARTIGO 3.º, INCISO I, LC 217/05 BASE DE CÁLCULO 10 UFM MULTA R$ 
692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos). O pagamento 
da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, 
sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima 
discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, 
conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: 
a) O prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e 
Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos 
do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro 
do AR: BR 79334664 1 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52045/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: LUIS CARLOS BIM RODRIGUES 13657068856 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SADO MADLUN Nº: 264 COMPL.: 
BAIRRO: SÃO DEOCLECIANO - CONJ. HAB. CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15057070 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3724790 PFJ: 1670180 CPF/CNPJ/RG: 33801751/0001-66 RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 22607 de 12/07/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC 
Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 40 UFM MULTA R$ 2.771,60 (dois mil, 
setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos). O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro 
do AR: BR 79334664 1 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22661/2022
FICA NOTIFICADA(O): MARLON MARQUES NUNES 41456748807 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. ANTONINHO MARMO Nº: 4391 
COMPL.: SALA 02 BAIRRO: SOLO SAGRADO - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15044050 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3773750 PFJ: 1693289 CPF/CNPJ/RG: 39420635/0001-83. De acordo com 
a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS É expressamente proibido as desordens, algazarras, barulho ou 
perturbação do sossego público, tendo em vista que os proprietários dos 
estabelecimentos são responsáveis pela ordem dos mesmos LEI VIGENTE 
Art. 52 e 53 LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa 
de 20 UFM (x1 R$1.385,80). MOTIVOS É expressamente proibido perturbar 
o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento 
acústico do empreendimento Art. 53 da LC nº 650/2021 PRAZO 30dia(s) 
NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80).MOTIVOS É 
proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou 
sons excessivos e evitáveis. LEI VIGENTE Art. 53 LC nº 650/2021 PRAZO 
0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80).MOTIVOS 
Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, 
em horários não permitidos em lei. LEI VIGENTE Artigos 1.º e 2.º da LC n.º 
217/2005, ABNT 10151 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 
UFM (x1 R$692,90). MOTIVOS Execução de música por radiodifusão, ao 
vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização da Prefeitura Municipal. LEI 
VIGENTE Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 PRAZO 0dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x1 R$692,90). OBSERVAÇÃO PARAR - 
IMEDIATAMENTE - COM PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO SOM/ MUSICA/ 
RUIDO / DESORDENS/ BARULHO/ ALGAZARRAS ATENÇÃO Fica Vossa 
Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo 
estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas 
pela legislação vigente.   Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO uma vez que ocorreu a devolução da 
missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334638 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22669/2022
FICA NOTIFICADA(O): CLIZEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. ANDRÉ BOLSONE Nº: 240 COMPL.: 
QD C, LT 14 BAIRRO: FELICIDADE - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15052354 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 322043000 
PFJ: 658002 CPF/CNPJ/RG: 025691468-03 / 8969691-(SSP) De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana 
do município. LEI VIGENTE Art. 90 da LC nº 650/2021 PRAZO 10dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO Sem 
observações. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento 
da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito 
as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79334626 1 BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22670/2022
FICA NOTIFICADA(O): YASMIN ISIQUE EIRELI COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: AV. ALBERTO ANDALÓ - DR Nº: 3567 COMPL.: BAIRRO: 
CENTRO - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015000 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3325070 PFJ: 1383423 CPF/CNPJ/
RG: 21523401/0001-04 De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS A exploração de qualquer meio 
de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela 
municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA LEI VIGENTE Art. 93 da LC nº 650/2021 
PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x2 R$1.385,80). 
OBSERVAÇÃO Sem observações. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente 
que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, 
o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação 
vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA 
PAZINI NEVES uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO 
PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto do AR: BR 79334627 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22672/2022
FICA NOTIFICADA(O): CASTANHEIRA AMBIENTAL GERENCIAMENTO 
DE RESIDUOS LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. JOSÉ JORGE 
CURY - DR Nº: 170 Compl.: BAIRRO: TANCREDO NEVES - MINIDIST. 
IND. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15076610 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3225370 PFJ: 1288372 CPF/CNPJ/RG: 
19106870/0001-78 De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notificação, o abaixo relacionado:  MOTIVOS Adequar empreendimento 
para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria 
provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d’agua LEI VIGENTE Artigo 1.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978 PRAZO 15 dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 50 UFM (x1 
R$3.464,50). MOTIVOS Armazenar e depositar adequadamente os resíduos 
gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos LEI 
VIGENTE Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002 PRAZO 5dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa 
de 126 UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO APRESENTAR LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DA CETESB E CADRI - enviar documentos digitalizados e-mail 
abaixo ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da 
presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as 
seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79334614 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22678/2022
FICA NOTIFICADA(O): IVANEI ANDRADE SANTOS COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: R. PAIS - DOS Nº: 161 COMPL.: CASA FUNDOS BAIRRO: 
SOLO SAGRADO I - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15044570 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1226564 CPF/
CNPJ/RG: 462733558-00 / 56998435X-(SSP) De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS A exploração de qualquer meio de publicidade depende de 
Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. LEI 
VIGENTE Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO 
Multa de 10 UFM (x1 R$692,90). A exploração de qualquer meio de 
publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela 
municipalidade. LEI VIGENTE Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) 
NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO 
RETIRAR - IMEDIATAMENTE - TODA E QUALQUER PUBLICIDADE DA VIA 
PUBLICA ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da 
presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as 
seguintes penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79334618 7 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22684/2022
FICA NOTIFICADA(O): UNIBENS PARTICIPACOES S/A 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SEM DENOMINAÇÃO Nº: COMPL.: 
FDS CORREGO PIEDADE BAIRRO: PIEDADE - FAZ. CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15100000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
552035004 PFJ: 1096030 CPF/CNPJ/RG: 03360554/0001-98 De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS É proibido a permanência de animais em logradouros públicos 
e terrenos baldios, que serão recolhidos ao depósito da municipalidade 
LEI VIGENTE Art. 103 e 104 da LC nº 650/2021 PRAZO 3dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). Ocasionar direta ou 
indiretamente a morte/destruição total/parcial de árvore em área pública ou em 
sua propriedade, por meios químicos, físicos, ou quaisquer outros meios. LEI 
VIGENTE Art.76, parágrafo 1º, item XXV da LM 13031/2018. PRAZO 1dia(s) 
NÃO CUMPRIMENTO Multa de 12 UFM (x1 R$831,48). OBSERVAÇÃO 
INVASAO DE BOVINOS E EQUINOS NA VIA PUBLICA CAUSANDO DANOS 
A DIVERSAS MUDAS PLANTADAS ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente 
que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, 
o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação 
vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES 
CARRETERO uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “MUDOU-
SE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR: BR 79334651 9 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22702/2022
FICA NOTIFICADA(O): TOICO RESTAURANTE & BAR LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SALDANHA MARINHO Nº: 2223 
COMPL.: QUADRA: 141;LOTE B-C BAIRRO: INDUSTRIAL - PQ. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15025-090 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
/ CADASTRO: 3784990  PFJ: 362901 CPF/CNPJ/RG: 35083454/0001-
58. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e 
por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS É expressamente proibido as 
desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego público, tendo 
em vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis pela 
ordem dos mesmos 1º REINCIDÊNCIA. LEI VIGENTE Art. 52 e 53 LC nº 
650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x2 
R$2.771,60). MOTIVOS É expressamente proibido perturbar o sossego com 
ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento acústico do 
empreendimento 1º REINCIDÊNCIA. LEI VIGENTE Art. 53 da LC nº 650/2021 
PRAZO 30dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). 
MOTIVOS É proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de 
ruídos ou sons excessivos e evitáveis. 1º REINCIDÊNCIA. LEI VIGENTE 
Art. 53 LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 
UFM (x2 R$2.771,60). MOTIVOS Execução de música por radiodifusão, ao 
vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização da Prefeitura Municipal 
(reincidencia). LEI VIGENTE Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 
PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 50 UFM (x1 R$3.464,50). 
MOTIVOS Executar o isolamento acústico no estabelecimento que utilizem 
da música para entretenimento, para que os ruídos produzidos não perturbem 
a população circunvizinha(REINCIDENCIA). LEI VIGENTE Artigo 2.º, § único 
da Lei Complementar n.º217/2005 PRAZO 30dia(s) NÃO CUMPRIMENTO 
Multa de 50 UFM (x1 R$3.464,50). ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente 
que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, 
o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação 
vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA 
PAZINI NEVES uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO 
PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto do AR: BR 79334664 1 BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22794/2022
FICA NOTIFICADA(O): CESAR JOÃO DE OLIVEIRA COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: R. ALVINO ALVES DA SILVA Nº: COMPL.: BAIRRO: UNITRA 
- ESTÂNCIA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15081553 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 602028000 PFJ: 375917 CPF/
CNPJ/RG: 046115238-02 / 14403894-8(SSP) De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana 
do município.  LEI VIGENTE Art. 90 da LC nº 650/2021 PRAZO 10dia(s) 

NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO 
PARAR DE FAZER QUEIMADAS NO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE 
LOCALIZADO NA RUA ALVINO ALVES DA SILVA QUADRA O LOTE 01 
ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes 
penalidades impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal 
de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, Motivo “NÃO EXISTE NUMERO INDICADO” pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 79334684 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22805/2022
FICA NOTIFICADA(O): MARLI APARECIDA FERNANDES MARTINES 
06231310809 COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. OSWALDO ARANHA 
Nº: 1809 COMPL.: BAIRRO: BOA VISTA - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15025620 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3292350 PFJ: 1351267 CPF/CNPJ/RG: 21652429/0001-33 De acordo com 
a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado:  
MOTIVOS  Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados 
no empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos LEI 
VIGENTE Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e 
Resol Conama n.º 313/2002 PRAZO 5dia(s)  NÃO CUMPRIMENTO Multa 
de 126 UFM (x1 R$8.730,54). MOTIVOS Deposição no passeio público de 
obstáculos de qualquer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, 
placas de propagandas ou quaisquer outros que obstruam a passagens de 
pedestres LEI VIGENTE Inciso II, § 1º do art. 39 da LC nº 650/2021 PRAZO 
1dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 2 UFM (x1 R$138,58). MOTIVOS É 
proibido o depósito ou a permanência de quaisquer objetos, equipamentos e 
outros de uso pessoal ou comercial em espaços (passeio, calçadas, etc...) e 
vias públicas. LEI VIGENTEArt. 79 da LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). MOTIVOS É proibido o 
lançamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência de quaisquer 
objetos em locais públicos e outros locais. LEI VIGENTE Artigo 5.º da Lei 
Municipal n.º 7176/1998 PRAZO 1dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 
UFM (x1 R$1.385,80). MOTIVOS Estocar em contenedores resíd sólidos 
resid/comercial da atividade. Colocar resíduos sólidos, uma hora antes do 
horário fixado para coleta e até uma hora após a coleta para recolhimentos 
contenedores Artigos 11, 12 e 16 da LM nº 6499/1996 PRAZO 1dia(s) 
NÃO CUMPRIMENTO Multa de 3 UFM (x1 R$207,87). OBSERVAÇÃO 
Cessar imediatamente descarte/ocupação irregular de área pública (RUAS, 
PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA, CANTEIRO CENTRAL, PRAÇAS ,ETC). 
PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: comprovantes de destinação final 
de resíduos (ÓLEO/GORDURA/ PAPELÃO/PLÁSTICO/ORGÂNICOS/ 
OUTROS). ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento 
da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito 
as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, Motivo “MUDOU-SE” pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79331497 
5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22835/2022
FICA NOTIFICADA(O): DANIELLI SOUZA FALCAO SA 66501598249 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. ANTONIO DE GODOY Nº: 3391 
COMPL.: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15015100 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3726470 
PFJ: 1670916 CPF/CNPJ/RG: 37622090/0001-62. De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no 
empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos LEI VIGENTE 
Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002 PRAZO 5 dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 126 
UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: 
comprovante destinação final resíduo (óleo/barro/outros). ATENÇÃO Fica 
Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
JANE ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
Motivo “DESCONHECIDO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334703 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22864/2022
FICA NOTIFICADA(O): LUIS CARLOS BIM RODRIGUES 13657068856 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SADO MADLUN Nº: 264 COMPL.: 
BAIRRO: SÃO DEOCLECIANO - CONJ. HAB. CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15057070 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3724790 PFJ: 1670180 CPF/CNPJ/RG: 33801751/0001-66. De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar 
no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo 
relacionado: MOTIVOS  A exploração de qualquer meio de publicidade 
depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade 
1º REINCIDÊNCIA. LEI VIGENTE Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 0 
dia(s) NÃO CUMPRIMENTO DA MULTA de 40 UFM (x2 R$5.543,20). 
OBSERVAÇÃO RETIRAR O BANNER QUE ESTÁ NO POSTE DE ENERGIA 
ELÉTRICA NA AV. MIGUEL DAHMA E DEMAIS LOCALIDADES, POIS É 
EXPRESSAMENTE PROIBIDO. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que 
o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o 
notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação 
vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “MUDOU-
SE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR: BR 79339921 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22880/2022
FICA NOTIFICADA(O): LOCMAQ RIO PRETO LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME  
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND 
Nº: COMPL.: S/N FAZ FELICIDADE KM 178,4 BAIRRO: ZONA RURAL 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15064000 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1410756 CPF/CNPJ/RG: 08431583/0002-
06 De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por 
infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria 
a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, 
o abaixo relacionado: MOTIVOS Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final 
desses resíduos LEI VIGENTE Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da 
Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 PRAZO 5 dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 126 UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO 
LOCAL: ROD. ASSIS CHATEUABRIAND SP 425 MATR. 10835 - 
RETIRAR DO LOCAL RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E APRESENTAR 
COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO DE TODO RESIDUO ARMAZENADO 
INDICANDO LOCAL DE DESTINAÇÃO ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria 
ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo 
estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas 
pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO uma vez que ocorreu a devolução da 
missiva, Motivo “DESCONHECIDO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79339980 3 BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22881/2022
FICA NOTIFICADA(O): TRANSTUDO RIO PRETO PAVÃO LTDA ME 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND Nº: 
COMPL.: FAZENDA MONTE ALTO BAIRRO: ZONA RURAL CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15064000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / 
CADASTRO: PFJ: 1409427 CPF/CNPJ/RG: 59846469/0002-70 De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS LEI VIGENTE PRAZO NÃO CUMPRIMENTO Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar 
a destinação final desses resíduos Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da 
Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 5dia(s) Multa de 126 UFM 
(x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO LOCAL: ROD. ASSIS CHATEUABRIAND 
SP 425 MATR. 10835 - RETIRAR DO LOCAL RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO 
E APRESENTAR COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO DE TODO RESIDUO 
ARMAZENADO INDICANDO LOCAL DE DESTINAÇÃO ATENÇÃO Fica 
Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO N  uma vez que ocorreu a devolução da 
missiva, Motivo “DESCONHECIDO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79339964 4 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação de Resíduos 1938/2022
FICA NOTIFICADA A EMPRESA: TRANSTUDO RIO PRETO PAVÃO LTDA 
ME, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND- 
KM178 BAIRRO: ZONA RURAL, FAZENDA MONTE ALTO – CEP: 15064-
000– CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. ENDEREÇO. De acordo com 
a Resolução CONAMA n° 307, Lei municipal, n° 9393/2004, Decreto municipal 
n°12765/2005 e Lei municipal n° 7176/1998 e L C 504/2016. NOTIFICAMOS 
vossa senhoria a atender o abaixo relacionado, a partir da ciência desta, no 
prazo imediato. MOTIVO DA NOTIFICAÇÃO: DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS 
EM LOCAIS NÃO AUTORIZADOS, NÃO CUMPRIMENTO: MULTA DE 
100UMFs, LEI FEDERAL 307 E MUNICIPAL 9.393, DECRETO 12765; MOTIVO 
DA NOTIFICAÇÃO: É PROIBIDO DEPOSITAR, LANÇAR ENTULHOS OU 
DEJETOS DE QUALQUER ESPECIE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS OU 
PARTICULARES, MULTA DE 20 UFMS, LEI COMPLEMENTAR N°504/2016 
- ARTIGO 2°, INCISO I, ALINEA “A” E “B”. OBSERVAÇÃO:  LOCAL: ROD. 
ASSIS CHATEUBRIAND SP 425 MATR. 10835 - RETIRAR DO LOCAL 
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E APRESENTAR COMPROVANTE DOS 
DESCARTES REGULARES. FICA VOSSA SENHORIA CIENTE DE QUE O 
NÃO CUMPRIMENTO DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO, ESTARÁ SUJEITO 
AS PENALIDADES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE; assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR: BR 79339964 4 BR, acusando 
“DESCONHECIDO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação de Resíduos 1939/2022
FICA NOTIFICADA A EMPRESA: LOCMAQ RIO PRETO LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME COMPL.: 
S/N FAZ FELICIDADE KM 178,4 , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: ROD 
ASSIS CHATEAUBRIAND- KM178 BAIRRO: ZONA RURAL, FAZENDA 
MONTE ALTO – CEP: 15064-000– CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. ENDEREÇO. De acordo com a Resolução CONAMA n° 307, Lei 
municipal, n° 9393/2004, Decreto municipal n°12765/2005 e Lei municipal 
n° 7176/1998 e L C 504/2016. NOTIFICAMOS vossa senhoria a atender o 
abaixo relacionado, a partir da ciência desta, no prazo imediato. MOTIVO 
DA NOTIFICAÇÃO: DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS EM LOCAIS NÃO 
AUTORIZADOS, NÃO CUMPRIMENTO: MULTA DE 100UMFs, LEI 
FEDERAL 307 E MUNICIPAL 9.393, DECRETO 12765; MOTIVO DA 
NOTIFICAÇÃO: É PROIBIDO DEPOSITAR, LANÇAR ENTULHOS OU 
DEJETOS DE QUALQUER ESPECIE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS OU 
PARTICULARES, MULTA DE 20 UFMS, LEI COMPLEMENTAR N°504/2016- 
ARTIGO 2°, INCISO I, ALINEA “A” E “B”. OBSERVAÇÃO: LOCAL: ROD. 
ASSIS CHATEUBRIAND SP 425 MATR. 10835 - RETIRAR DO LOCAL 
RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E APRESENTAR COMPROVANTE DOS 
DESCARTES REGULARES. FICA VOSSA SENHORIA CIENTE DE QUE O 
NÃO CUMPRIMENTO DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO, ESTARÁ SUJEITO 
AS PENALIDADES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE; assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR: BR 79339980 3 BR, acusando 
“DESCONHECIDO”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO DE PEB I
Processos Seletivos nº 01/2021 
Fica designado o dia 21 de setembro de 2022, no horário abaixo 
determinado, para os candidatos adiante relacionados a comparecerem à 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua General Glicério, nº 
3947, Vila Imperial, nesta cidade, para sessão de assinatura de contrato 
por prazo determinado. O não comparecimento no horário estabelecido 
implicará na escolha de vagas remanescentes. O não comparecimento à 
sessão no dia estabelecido ensejará a desistência do candidato.
No caso de isolamento domiciliar referente a COVID, vigente na data de 
assinatura do contrato, deverá enviar e-mail: coordenadoriadepessoal@
riopreto.sp.gov.br  com cópia do atestado anexado, até o dia da assinatura 
do contrato, para análise e adoção de medidas necessárias. 
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos 
públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o requerimento e/
ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na data da assinatura 
do contrato, atentando-se que, para os vínculos privados e empregos 
públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da assinatura 
do contrato e para os cargos públicos, a data de saída poderá ser até o 
dia da assinatura do contrato. Posteriormente, aqueles que apresentarem 
apenas o requerimento e/ou protocolo na data da assinatura do contrato, 
terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação 
da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial 
correspondente.
Ag. Op. PEB I – Horário 8:30

Nome Class.

RITA DE CASSIA FERREIRA MIORANCI 691

LARA BEATRIZ OLIVEIRA VELOSO 701

MARCELA FRANCIS BEDOLLO TARLAN 704

ROSELI RODRIGUES DA SILVA LEITÃO 707

São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 04/2019, para preenchimento do cargo de Agente 
Administrativo, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
publicação deste, para apresentarem toda documentação exigida no Edital do 
Concurso conforme relação de documentos adiante elencados, de forma que 
a Administração Pública possa aferir o preenchimento de todas as condições 
para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 11.3 do Edital Normativo);
2) Currículo;
3) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
5) Comprovante de endereço (cópia);
6) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS 
e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de 
todas as Carteiras de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. 
Registros de Trabalho exercidos anteriormente, se houver); ou print da 
Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-
trabalho-digital;
7) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas, (apresentar os documentos que serão fornecidos pelos 
dois bancos, mesmo não constando número de inscrição);
8) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
9) Certificado de Reservista (cópia);
10) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
11) Consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado da consulta 
(campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
12) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
13) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
14) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados 
no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo: Ensino Médio 
completo, reconhecido por órgão competente (cópia); 
15) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do 
Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação de 
acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos 
e que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas respectivas 
pesquisas, apresentar a publicação da exoneração ou documento 
comprobatório do desligamento;
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:
16.1) Declaração de que não possui cargo, emprego ou função pública, de 
acordo com a Constituição Federal; 
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16.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, apresentar também a Declaração de horário 
da empresa);
16.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou Municipal em consequência de 
Processo Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
16.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última Declaração do 
Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
16.5) Declaração de não ser beneficiário(a) de aposentadoria pública;
16.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
17) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em 
caso positivo, apresentar a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
17.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria de Segurança Pública);
17.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da Certidão, via Internet, solicitar 
diretamente no órgão competente).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito 
Estadual - das cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
18.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/
abrirCadastro.do - Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções 
Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@tjsp.jus.br;
18.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas 
Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de endereço no nome do(a) convocado(a) 
(originais e cópias) e também documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT, para 
abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar cópia 
do comprovante de abertura da conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
20) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de Raça – Apresentar no ato de entrega da documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo estipulado neste Edital e seu agendamento 
através do link  https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094 ou pelo 
Aplicativo oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas lojas de 
aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o 
candidato com deficiência deverá apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico 
responsável por sua emissão, bem como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência 
declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-
1128
21) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
AGENTE ADMINISTRATIVO – LC 691/22 

Clas Nome

253 GABRIELA GAGIGE

254 GUSTAVO HENRIQUE VELOZO

255 DANIEL GUSTAVO TORQUATO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 24/2022         Publicado: 17/09/2022           Término: 18/10/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a qualquer momento, dentro do prazo 
estipulado, observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 25/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 02/2019, para 
preenchimento do cargo de Médico Veterinário, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação 
deste, para apresentarem toda documentação exigida no Edital do Concurso conforme relação de documentos adiante 
elencados, de forma que a Administração Pública possa aferir o preenchimento de todas as condições para posterior 
nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria 
de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
5) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, 
Contribuição Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas as Carteiras 
de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho exercidos anteriormente, se houver); ou 
print da Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.
6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas, (apresentar os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
7) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
8) Certificado de Reservista (cópia);
9) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
10) Apresentar a consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso 
conste pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que 
estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital 
Normativo (cópia); 
14) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/
siscaanet) para a verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e que não constem a Data da Demissão/
Exoneração nas respectivas pesquisas, apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e 
endereço) e declarando sob as penas da lei:
15.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função pública, de acordo com a Constituição Federal (em 
caso positivo, juntar documento comprobatório); 
15.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, apresentar também a Declaração de horário 
da empresa);
15.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou Municipal em consequência de 
Processo Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
15.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última Declaração do 
Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
15.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria pública, em caso positivo, apresentar comprovante;
15.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso 
positivo,apresentar a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria de Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente 
no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito 
Estadual - das cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
17.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/
abrirCadastro.do - Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções 
Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@tjsp.jus.br;
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas 
Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de endereço no nome do(a) convocado(a) 
(originais e cópias) e também documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT, para 
abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar cópia 
do comprovante de abertura da conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo estipulado neste Edital e seu agendamento através 
do link  https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094 ou pelo Aplicativo oficial 
da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas lojas de aplicativos.

39

Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o 
candidato com deficiência deverá apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável 
por sua emissão, bem como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência declarada). Local do 
Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
MÉDICO VETERINÁRIO – LC 691/22 

Clas Nome

3 THAIS TEIXEIRA CUCCATO

4 GABRIEL FRANCA NAGAMATSU

5 ANESSA TIEMI YOSHIDA

6 GEOVANA CRISTINA PEDRAO DE LIMA

7 LILLIAN GONZALEZ BONIFACIO

8 CARLOS ALBERTO ZARDETO FERRARI

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 25/2022         Publicado: 17/09/2022           Término: 18/10/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a qualquer momento, dentro do prazo 
estipulado, observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
LOTEAMENTO CHÁCARA PAZZOTTI
Edital 16/2022
Dá conhecimento da Demarcação Urbanística referente a regularização fundiária urbana do núcleo denominado 
Chácaras Pazzotti.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente aos titulares de domínio, confrontantes, ou 
terceiros interessados, sobre a Demarcação Urbanística do núcleo urbano informal denominado Chácaras Pazzotti, 
consolidado sobre o imóvel matriculado sob o nº 39.175 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, 
confrontantes matriculados sob nºs 22.209, 12.769, 37.347 e 40.200 do 2°RI, cientificando a todos que, querendo, 
apresentem impugnação à Demarcação Urbanística, no prazo comum de trinta (30) dias, nos termos do artigo 
20, § 1º e 2º da Lei Federal nº 13.465/2017.
Manoel de Jesus Gonçalves
Secretário Municipal de Habitação
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022191028 e 
2022271625 00985/22 AMORA RESIDENCIA ASSISTIDA 

PARA IDOSOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2254 - 

RETIFICADO

2022268995 01070/22 RIO PRETO FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO EIRELI

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2275

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000075130 00223/22
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

DA ESCOLA MUNICIPAL ANAZIA 
JOSE BOLÇONE 

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000020222 00065/22
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E 

PRODUTOS PARA LABORATORIO 
EIRELI

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000074296 00221/22 CLINICA DE ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA SANTA HELENA LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000289239 02465/21 GÊNESIS SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000110868 00314/22 L KAZUO KASHIWABUCHI & CIA 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000244140 02313/21
ODONTOCOMPANY CLINICA 

ODONTOLOGICA ASSESSORIA E 
TREINAMENTO LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000046262 00141/22 RO & LU ODONTOLOGIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000150302  00179/22
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2 

SORRIA SIM CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000065220 00188/22 SIMONE LUJAN ME LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 17 de setembro de 2022.

Extrato de portaria  N° 1008/2022 CGCM de 27 de julho de 2022, publicado em diário oficial dia 28 de julho 
de 2022, ref. a Sindicância Investigativa Administrativa 1008/2022 CGCM/SMTTS: onde averiguou-se os fatos 
relatados no interno Nº 28/2022 - ouvidoria GCM, decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  nos termos do art. 25, inciso 
I da Lei Complementar 664 de 13 de agosto de 2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Portaria N° 1013/2022 CGCM/SMTTS de 14 de setembro de 2022 ref. Instauração de 
Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando complementação das investigações 
da Apuração Preliminar Nº 3024/22 CGCM/SMTTS, em que foram averiguados fatos trazidos 
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no Interno Nº 63/2022 - Ouvidoria/GCM, sobre suposto desvio 
de conduta do servidor público municipal Otávio Lucas de 
Souza, Mat. 65751, lotado na SMTTS, para apurar, em tese, 
o descumprimento do art. 49, incisos XV, XXXV, XXXVIII e 
XXXIX da LCM 331/10; o Sr. SMTTS determinou a instauração 
de Sindicância Administrativa Investigativa, nos termos do 
art. 44, inciso III da LCM Nº 331/10, c/c os arts. 24 ao 31 da 
LCM Nº 664/21, e em cumprimento, o corregedor da GCM 
Carlos Marcelo Nogueira do Prado, Mat. 59776, INSTAUROU 
a Sindicância Administrativa Investigativa 1013/2022 CGCM/
SMTTS, sendo realizada pessoalmente por este, com base 
no art. 28 parágrafo único LCM Nº 664/21. O inteiro teor desta 
Portaria encontra-se à disposição do referido servidor público.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

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:

MARCOS ANTONIO DA SILVA e MARIA ADA ALVES, sendo ELE filho de 
CLARINDO ALVES DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO ALVES e ELA 
filha de MARIA FERREIRA;

MARCO ANTONIO TORRES FILHO e MARCELA DE BRITTO TAVAREZ, 
sendo ELE filho de MARCO ANTONIO TORRES e de CLEIDE APARECIDA 
PITELI TORRES e ELA filha de EDIVAR TAVAREZ DE SOUZA e de ADRIA-
NA BRITTO DE SOUZA;

MAURÍCIO RODRIGUES DE JESUS e BEATRIZ FLAVIA MARIANO, sendo 
ELE filho de BEJAMIM TEIXEIRA DE JESUS e de MARIA DOMINGAS 
MIRANDA RODRIGUES e ELA filha de JUSCELINO PEDRO MARIANO e 
de ANDREIA CRISTINA MARIANO;

LEVI BERTOLINO PIZZO e NATÁLIA SALUSTIANO GARBATTI, sendo 
ELE filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA PIZZO e de CONCEIÇÃO 
APARECIDA TARDIVO BERTOLINO PIZZO e ELA filha de MESSIAS APA-
RECIDO GARBATTI e de ANALEIDE SALUSTIANO RIBEIRO GARBATTI; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
16/09/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 212/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de videowall no plenário da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos necessários, conforme descrição constante do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/09/2022, às 10h, e a abertura será a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7795 e 7796. E-
mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022. Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 14.247
De 16 de setembro de 2022.

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de mangueiras transparentes 
nas bombas dos postos de combustíveis do Município 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 Ficam os Postos Revendedores de combustíveis instalados 
no Município de São José do Rio Preto obrigados a instalarem mangueiras 
transparentes nas bombas de abastecimento.

Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se transparentes 
as mangueiras por meio das quais é possível ver a passagem do combustível 
desde a bomba até o veículo automotor. 

Art. 2º Serão imputadas aos estabelecimentos que descumprirem o 
disposto na presente lei as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

Proclamas 

II - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração; e 
III - suspensão das atividades em até 15 (quinze) dias, cumulada 

com multa.

§ 1º Em caso de reincidência da infração, o valor da multa 
estabelecido no inciso II será duplicado.

§ 2º Para fins de efeito desta lei, considera-se reincidência a 
recorrência de ato irregular de mesma espécie, cometido por pessoa jurídica, 
no período igual ou inferior a 6 (seis) meses.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua 
publicação

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

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

AUTÓGRAFO Nº 15.786/2022
Projeto de Lei nº 072/2022
Aprovado em 02/08/2022, na 41ª Sessão Ordinária.
Veto Total nº 039/22 rejeitado em 13/09/2022, na 47ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Arnaldo de Freitas Vieira
        Diretor Geral                                                                                              

Autoria da propositura: 
Ver. Cabo Júlio Donizete 

rfg/

ESPORTES

Com direito a passeio de 
limusine por Olímpia, o Dre-
amland Museu de Cera apre-
sentou a sua primeira aquisi-
ção desde que foi inaugurado 
em dezembro do ano passado. 
Trata-se de uma estátua rea-
lista do Rei Pelé, inspirado no 
modelo do jogador na Copa do 
Mundo de 1970. 

A estátua foi apresentada 
inicialmente no estádio Maria 
Tereza Breda para cerca de 
70 crianças, de 4 a 11 anos, 
da escolinha do Olímpia Fu-
tebol Clube. Os jovens foram 
presenteados com pacotes de 
figurinhas do álbum da Copa. 
O treinador da escolinha João 
Nelson do Nascimento afir-
mou que a chegada da nova 
peça do museu é uma oportu-
nidade para as crianças conhe-
cerem a história do futebol. 

“Esse evento vai conseguir 

Pelé é a mais nova atração 
do Museu de Cera

OLÍMPIA

o interesse deles para que eu 
possa falar sobre Pelé, pois 
falar por falar não adianta. São 
crianças muito novas, alguns 
nem sabiam quem foi. Isso é 

muito cru para eles, alguns 
maiores já sabem da história 
dele”, comentou. 

O gerente do museu, Juan, 
falou sobre a decisão por ad-

quirir a estátua do Pelé. “Nós 
estamos próximos da Copa do 
Mundo, então não podíamos 
pensar em não trazer o Rei 
Pelé. Foi um trabalho grande, 
pois são peças que demoram 
mais de um ano para serem 
ser executadas e são feitas na 
Europa”, afirmou. 

Além de Pelé, o Museu 
conta com 70 personagens em 
mais de 30 cenários, incluindo 
Neymar, Rainha Elizabeth, Al-
bert Einstein, Papa Francisco, 
entre outros. 

Todos os personagens são 
confeccionados em tamanho 
real e uma equipe de 25 arte-
sãos é envolvida no processo 
de confecção dos bonecos. O 
museu funciona de domingo 
a quarta das 10h às 20h30 e 
de quinta à sábado das 10h 
às 22h.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Além de Pelé, o Museu conta com 70 personagens em mais 
de 30 cenários, incluindo Neymar e Rainha Elizabeth

Pelé é a mais nova atração do Museu de Cera de Olímpia 

Vôlei feminino de Rio Preto joga para 
carimbar classificação à semifinal da Liga

Líderes e invictas na compe-
tição, as meninas do vôlei Rio 
Preto entram em quadra nes-
te sábado (17) para encarar 
Porto Ferreira, a partir das 
17h, no ginásio Montanhez, 

em busca da classificação an-
tecipada para à semifinal da 
Liga APV (Associação Pró Vo-
leibol). A partida tem entrada 
gratuita. 
Até aqui, em três jogos, as rio-
-pretenses bateram Artur No-
gueira, São Carlos e São João 
da Boa Vista. Em caso de nova 
vitória, a equipe pode con-
firmar a vaga restando ainda 
dois jogos para finalizar a fase 
de classificação. 
“Nos preparamos forte essa 
semana, treinamos bem, fina-
lizamos a parte tática para po-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Até aqui, em três jogos, 
as rio-pretenses bate-
ram Artur Nogueira, 
São Carlos e São João 
da Boa Vista.

der ir bem neste jogo, porque 
sabemos que se ganharmos es-
taremos classificados”, afirma 
o técnico Adenilson Ambrózio. 

Semifinal
A ideia do treinador é vencer, 
garantir a vaga à semifinal da 
Liga APV e ajustar o time para 
outras competições do ano, 
como Jogos Abertos, Campeo-
nato Paulista e Superliga C. 
“Semana que vem também 
nós temos dois jogos seguidos 
pelo Paulista, sexta e domin-
go. Temos uma sequência de 

duas semanas com bastante 
jogos, três ao todo, que vamos 
nos preparar para chegar em 
um ritmo bom para os Jogos 
Abertos e para a reta final da 
temporada”, conclui.

NESTE SÁBADO

Tanabi quer sediar a 
Copinha novamente

A Prefeitura de Tanabi 
juntamente com o Tanabi Es-
porte Clube sinalizou junto a 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF) o interesse em sediar 
a Copa São Paulo de Futebol 
Junior, a popular Copinha. 
Todo o protocolo necessário 
foi realizado pelas duas partes 
e encaminhado a Federação. 

A cidade de Tanabi foi des-
taque durante às duas últimas 
edições da competição, em 
2020 e 2022, uma vez que em 
2021 não foi realizada devido 
à pandemia. 

“Para Tanabi é muito im-
portante, ficamos em desta-
que no cenário do futebol por 
sediar a principal competição 
da categoria de base do país, a 
imprensa regional e especia-
lizada em futebol tem o foco 
voltado para o município, as-
sim repercutir a competição. 
Recebemos clubes de várias 
partes do Brasil e com isso, 
faz com que os familiares 
desses atletas venham para a 
cidade, assim movimentando 
o comércio, os hotéis e assim 

girando o comércio local e até 
mesmo regional. Então acre-
ditamos que Tanabi sediar a 
Copa São Paulo de Futebol é 
uma excelente oportunidade 
para todos”, comenta Francis 
Lopes, secretário de Esportes 
do município de Tanabi. 

A solicitação do município 
de Tanabi sediar a Copa São 
Paulo de Futebol Junior foi 
encaminhada para a Federa-
ção Paulista de Futebol que 
vai avaliar a documentação 
enviada. 

“As expectativas são as 
melhores possíveis a equi-
pe conseguiu fazer um bom 
Campeonato Paulista sub-20, 
conseguindo bons resultados 
e realizado grandes jogos e 
agora professor Jorge Saran 
juntamente com o restante 
da comissão vem priorizado a 
manutenção do elenco, vamos 
para terceira edição da copi-
nha sendo sede em Tanabi e 
pretendemos fazer a melhor 
campanha possível”, ressalta 
Amim Junior, diretor-execu-
tivo do Tanabi Esporte Clube. 

EM 2023

Tanabi encaminha ofício para sediar a Copinha novamente em 2023

Marcelo Schaffauser

Vinicius Lima 

Renan Contrera 


