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AEROPORTO

Voos da Gol 
de Rio Preto 
vão pousar em 
Congonhas
Os voos da Gol que saem 
dos aeroportos de Rio Preto 
e Araçatuba passam a pou-
sar em Congonhas a partir 
de 30 de outubro. Até dia 
29, eles continuam a pousar 
em Guarulhos. A informa-
ção está em um comunicado 
da própria empresa aérea. 
Em Congonhas, os clientes 
têm a opção de conexões 
para todo o país, como Belo 
Horizonte, Brasília, Campo 
Grande, Florianópolis e ou-
tras. CIDADES Pág.5

TRANSPORTE COLETIVO

Justiça determina e Edinho 
anuncia ônibus grátis domingo

Arnaldo Antunes
Os eleitores que precisarem 
utilizar o transporte coleti-
vo para votar no domingo, 
30, em Rio Preto, não terão 
de pagar a tarifa. A juíza 
da 2ª Vara da Fazenda 
Pública de Rio Preto, Ta-
tiana Pereira Viana Santos, 
acatou pedido de liminar 
e determinou a isenção. 
O prefeito Edinho Araujo  
já disse que vai cumprir. 
POLÍTICA Pág.3

Voos da Gol de Rio Preto vão pousar em Congonhas a partir do dia 30

PRIMEIRA

Hospital 
Municipal inicia 
procedimentos 
cirúrgicos
O Hospital Municipal reali-
zou ontem a primeira cirur-
gia. Foi um procedimento 
oftalmológico na primeira 
paciente consultada quando 
ele abriu as portas, há 17 
dias. Lícia Maria Camacho 
aguardava na fila para uma 
cirurgia de catarata há mais 
de um ano. CIDADES Pág.5

URNAS VÃO PARA AS SEÇÕES 
Assim como no primeiro turno a Justiça começa a enviar as urnas eletrônicas às escolas 
nesta sexta-feira, 28, dois dias antes da votação de domingo, 30, que vai eleger o gover-
nador e presidente dos próximos quatro anos. POLÍTICA Pág.3

ELEIÇÕES 2022
Guilherme BATISTA

INCLUSÃO

Cinemas fazem 
sessões para 
autistas 
neste sábado
Será neste sábado as sa-
las da Cinépolis, do Plaza 
Avenida Shopping e do 
Shopping Iguatemi  terão 
uma sessão muito especial. 
Adaptadas, as salas irão 
receber pessoas com TEA. 
O  filme é “As Aventuras de 
Tadeo e Tábua de Esmeral-
da”.    CIDADES Pág.5

BADY BASSITT

Câmara rejeita 
parecer do TCE 
e livra prefeito 
da inegibilidade
A Câmara de Bady Bassitt 
contrariou parecer do Tri-
bunal de Contas do Estado 
que rejeitava as contas de 
2018 do prefeito Luiz An-
tônio Tobardini (PSDB). 
A votação aconteceu nesta 
quarta-feira, 26, em sessão 
extraordinária, convocada 
às pressas. POLÍTICA Pág.3

CÂMARA

Vereadores se 
unem para ter 
emendas 
impositivas
POLÍTICA   Pág.3



Exames mais comuns para 
tratamento de Fertilização

Durante uma consulta 
com um especialista em re-
produção humana, os exa-
mes mais comuns solicitados 
para realização do tratamen-
to de Fertilização in vitro são:

Nas mulheres:
Ultrassonografia transva-

ginal: para verificar as condi-
ções dos ovários e útero.

Exames hormonais: do-
sagens de hormônios especí-
ficos da ovulação, e também 
pode ser solicitado o  hor-
mônio antimulleriano para 
avaliar a reserva ovariana.

Exames sorológicos: nor-
ma protocolo vigente pela 
ANVISA para a realização 
do tratamento (Rubéola, to-
xoplasmose, sífilis, HIV, he-
patite B, hepatite C, HTLV1 
e HTLV2).

Biópsia  de endomé-
trio: retirado uma pequena 
amostra de tecido endome-
trial, quando existe uma 

indicação médica para isso.
Nos homens:
Análise seminal: o esper-

ma é analisado em microscó-
pio para detectar alterações 
no espermograma;

F r a g m e n t a ç ã o  d e 
DNA: análise da porcen-
tagem de espermatozoides 
danificados. Conforme maior 
a fragmentação do DNA, pior 
a qualidade seminal;

Ultrassom de bolsa testi-
cular: geralmente realizado 
para identificar varicocele;

Exames sorológicos: nor-
ma protocolo vigente pela 
ANVISA para a realização 
do tratamento (Rubéola, to-
xoplasmose, sífilis, HIV, he-
patite B, hepatite C, HTLV1 
e HTLV2).

É de extrema importân-
cia, uma avaliação inicial 
para certificar que o casal 
está pronto para realizar a 
FIV.
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O objetivo da gestão é 
maximizar os lucros. Essa 
frase é praticamente um 
mantra no mundo dos negó-
cios, especialmente para a 
gestão financeira. A grande 
questão é como conseguir 
isso considerando todas as 
diferentes circunstâncias 
que permeiam a tomada 
de decisão no dia a dia das 
organizações, inclusive no 
que se refere à adoção de 
ações voltadas para o ESG 
(Enviromental, Social and 
Governance).

Diante do momento em 
que estamos passando, em 
um mundo repleto de incer-
tezas, apesar da importância 
da pauta do ESG e da pró-
pria demanda da sociedade 
sobre o tema, muitos gesto-
res estão deixando de prio-
rizar questões associadas à 
responsabilidade socioam-
biental e governança corpo-
rativa. Sem falar, também, 
no ceticismo de muitos a 
respeito dos resultados posi-
tivos que o ESG pode trazer 
para os negócios, além do 
preconceito de muitos ou-
tros sobre esse tema.

Pesquisa da “KPMG 
2022 CEO Outlook” indica 
que apesar dos gestores 
entenderem a importância 
das iniciativas ambientais, 
sociais e de governança em 
seus negócios, inclusive em 
relação ao seu desempenho 
financeiro, 50% estão pau-
sando ou reconsiderando 
seus esforços ESG exis-
tentes ou planejados nos 
próximos 6 meses, e 34% 
já o fizeram tendo em vista 
a recessão mundial que se 
avizinha.

Fato é que a implemen-
tação de ações voltadas 
para o ESG tem foco no 

ARTIGO

ARTIGO

ESG: qual é a prioridade?
Monica Bressan

OPINIÃO

resultado de médio e longo 
prazo, e os gestores, muitas 
vezes lidam com métricas e 
cobranças de curto prazo, 
levando-os a deixar para o 
futuro medidas que podem 
garantir a sustentabilidade 
e perenidade da própria 
empresa.

É o mesmo dilema que 
enfrentamos quando fala-
mos da gestão de tempo: 
fazer o que é urgente ou o 
que é importante? Como 
estabelecer prioridades em 
relação às ações estratégicas 
que devem ser adotadas 

Alzira Rosani da Silva, natural de 
Monte Aprazível-Sp, faleceu aos 
86 anos de idade. Viúva, deixa os 
filhos Sidney e Sonia. O sepulta-
mento foi dia 27/10/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Crematório São João Batista. 
 
Teodomiro Chimit, natural de Castilho-
-Sp, faleceu aos 75 anos de idade. Dei-
xa a esposa Marinez e os filhos Tatiane, 

Merly, Esteferson, Cristian e Milena. 
O sepultamento foi dia 27/10/2022, 
saiu seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o Parque Jardim da Paz. 
 
Nivaldo Antonio Brigato, natu-
ral de Potirendaba-Sp, faleceu aos 
76 anos de idade. Divorciado, dei-
xa os filhos Adriana, Catia, Tiago 
e Renato (in memoriam). O sepul-
tamento foi dia 27/10/2022, saiu 

seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o Parque Jardim da Paz. 
 
Helena Martins Torres, natural de 
Guapiaçu-Sp, faleceu aos 91 anos 
de idade. Viúva, deixa os filhos An-
tônio, Maria Regina, Sonia, Claudio, 
Lais e Silvio. O sepultamento foi dia 
27/10/2022, saiu seu féretro do veló-
rio Capelas Prever para o Crematório 
São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

pelas organizações?
Claro que as empresas 

devem adotar medidas para 
lidar com crises que se avizi-
nham, mas adiar ou fechar 
os olhos para os impactos 
que a não adoção de ações 
ESG hoje pode causar no 
futuro é uma irresponsabi-
lidade.

O ESG trata sobre a 
gestão de riscos socioam-
bientais e de governança 
corporativa, riscos esses 
que podem simplesmente 
inviabilizar um negócio, ou 
seja, contraria diretamente 

o mantra acerca da maxi-
mização dos resultados. E, 
se pensarmos em termos 
globais, pode impactar tam-
bém o próprio desenvolvi-
mento sustentável mundial.

Vale lembrar, inclusive, 
que de acordo com o “Glo-
bal Risks Report 2022”, 
publicado pelo Fórum Eco-
nômico Mundial, enquan-
to os principais riscos de 
longo prazo se relacionam 
ao clima, as principais pre-
ocupações globais de curto 
prazo se referem às divisões 
sociais, crises de subsistên-
cia e deterioração da saúde 
mental. Por esse motivo, 
inclusive, nesse relatório se 
encoraja os gestores para se 
voltarem para além do ciclo 
de relatórios trimestrais e a 
criar políticas voltadas para 
tratar esses riscos.

Então, qual deve ser a 
prioridade? A resposta é 
mais simples do que parece: 
buscar o equilíbrio, atender 
as demandas de curto prazo, 
mas com foco no longo pra-
zo. A implementação dessa 
solução não é fácil, porém 
não se pode perder de vista 
o impacto negativo que a 
não adoção de ações do ESG 
hoje pode causar no futuro 
da organização. 

*Monica  Bressan 
é especialista em go-
vernança corporativa, 
compliance, ISO 37001, 
ISO 31000, contratos e 
finanças.

Gratuidade
O Governo de São Paulo informou nesta quinta-feira, 27, que 

não haverá cobrança de passagem no Metrô, CPTM, EMTU e 
ônibus intermunicipais de todo o estado no domingo, 30, dia 
das eleições. A decisão do governador Rodrigo Garcia foi tomada 
após análise dos impactos financeiros da medida para o Estado. 
A gratuidade no transporte público estadual custará R$ 11,5 
milhões. “Domingo é o dia da democracia, por isso é justo que 
todos tenham acesso ao transporte público e possam votar com 
igualdade de condições. Portanto, catraca livre”, afirma Rodrigo.

Cartão vermelho
O Novo comunicou a suspensão de João Amoêdo nesta 

quinta-feira, 27. Fundador do partido, o empresário foi muito 
criticado por diversos correligionários após declarar voto em 
Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial na semana 
retrasada. Quadros importantes da legenda, como o ex-presi-
denciável Felipe d'Ávila, pediram abertamente a expulsão de 
Amoêdo. Após a derrota de d'Ávila no primeiro turno, o partido 
anunciou neutralidade e divulgou nota liberando o voto de seus 
filiados na segunda rodada de votação. Contudo, após a declara-
ção de Amoêdo, o presidente da agremiação, Eduardo Ribeiro, 
afirmou ao Estadão que não estava liberado apoiar o candidato 
do PT. Segundo ele, na legenda há quem vote em Jair Bolsonaro 
(PL), mesmo que de forma crítica, e quem anule o voto.

‘Eleição mais importante’
O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, 

faz nesta quinta-feira (27) campanha no Rio de Janeiro. Ele 
participou de carreata na Baixada Fluminense. Durante dis-
curso, o candidato do PL afirmou que a votação do próximo 
domingo (30) é "uma das eleições mais importantes" do país. 
E fez ataques a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário na 
disputa. "Mais do que eleger um presidente identificado com 
vocês, é o que nós queremos para o nosso Brasil. É a volta do 
passado, da corrupção? Ou é a permanência neste rumo da paz, 
do trabalho e da ordem e do progresso?", perguntou Bolsonaro 
a apoiadores. Ele também destacou a redução da inflação nos 
últimos meses, puxada pela queda nos preços dos combustí-
veis. E disse ser um defensor de pautas conservadoras.

Costuras
Depois de ter se encontrado com o candidato ao governo 

de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado 
estadual reeleito Itamar Borges (MDB) teve outro encontro 
de peso. Em São Paulo esteve em reunião com o ex-presi-
dente Michel Temer, o ex-ministro Carlos Marun e o chefe 
de gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
Ricardo Lorenzini. Itamar tem intensificado as articulações e 
se coloca como nome forte para compor eventual governo de 
Tarcísio no Estado. Ele foi secretário estadual da Agricultura 
enquanto João Doria (PSDB) foi governador.

Lula e os municípios
Lula (PT) fez um aceno político a prefeitos de todo o País 

e deixou claro que, se eleito, consideraria ampliar o Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). “Muitas coisas que 
vocês reivindicam são pura e simplesmente uma obrigação do 
Estado atender. Inclusive aumentar o Fundo de Participação 
dos Municípios, porque muitas vezes a gente vai aprovando 
lei, dando responsabilidade como se prefeito fosse burro de 
carga”, afirmou o petista em encontro com prefeitos aliados 
em São Paulo. “Toda vez que governo federal decide fazer 
desoneração de alguma coisa, tem que saber que municípios 
perdem dinheiro”, acrescentou. Ao discursar, o ex-presidente 
declarou que, se voltar a comandar o País, os prefeitos serão 
tratados com “dignidade” e “deferência”. 

Prestação de contas 
Partidos políticos e candidatos a cargos eletivos que dis-

putaram o primeiro turno das eleições gerais deste ano têm 
até a próxima terça-feira (1°) para prestar contas à Justiça 
Eleitoral sobre gastos de campanha.  Devem apresentar o 
detalhamento da movimentação financeira de forma indivi-
dualizada, nos níveis municipal, regional e nacional. Devem 
ser informados inclusive as receitas e os gastos relativos a 
candidatos a vice e suplentes, quando houver. Apesar da 
proximidade do prazo final, apenas 9,74% dos candidatos 
e 1,43% das agremiações tinham prestado contas à Justiça 
Eleitoral até esta quinta-feira (27).
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Educação e Trabalho. 
Sem a eficiência de ambas 
as partes, o futuro de qual-
quer povo fica seriamente 
comprometido. Um bom 
ensino não ocorre sem seu 
principal agente, o dedica-
do professor, quando exer-
ce o ofício, transmitindo 
conhecimentos e nobres 
caracteres aos alunos. Re-
cordemos como ele é im-
portante em nossas vidas. 
Façamos isso diariamente. 
Nenhum país conquista 
verdadeiro progresso lon-
ge dos esforços educativos 
de seus mestres. De suas 
lições pedagógicas, quando 
iluminadas pelo Amor Divi-
no, surge a claridade, que 
direciona a criatura por 
acertados caminhos.

Por isso, a rede de ensino 
da Legião da Boa Vontade, 
fundamentada na Educa-
ção com Espiritualidade 
Ecumênica, prioriza igual-
mente a capacitação perió-
dica de seus profissionais. 

Educação e trabalho
Paiva Netto

É imprescindível o preparo 
deles na aplicação das dire-
trizes da linha educacional 
que desenvolvemos na LBV 
há 72 anos. Fazem parte 
dela a Pedagogia do Afeto 
(para crianças) e a Pedago-
gia do Cidadão Ecumênico 
(para jovens e adultos), 
que agregam valores espi-
rituais e materiais no trato 
fraterno e disciplinante dos 
educandos.

A responsabilidade de 
um educador ultrapassa o 
entendimento comum. Em 
seu verbo, encontra-se o sá-
bio poder de transformar 
destinos para o Bem. A ins-
piração adotada tem de ser 
sempre a melhor possível. 
Por exemplo, a do Pai Celes-
tial, Criador e Pedagogo do 
Universo, cujo método de 
aprendizado está na própria 
Natureza, que nos cerca e 
da qual somos integrantes.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com



Os eleitores que precisa-
rem utilizar o transporte co-
letivo para votar no próximo 
domingo, 30, em Rio Preto, 
não terão de pagar a tarifa do 
ônibus. A juíza da 2ª Vara da 
Fazenda Pública de Rio Preto, 
Tatiana Pereira Viana Santos, 
acatou pedido de liminar da 
Defensoria Pública e determi-
nou que a Prefeitura conceda a 
isenção do transporte público. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou que vai aca-
tar a decisão. Ele oficiará ao 
consórcio responsável pelo 
transporte público para o 
cumprimento da medida.

A Secretaria de Trânsito 
estima que o custo para man-
ter a gratuidade nos ônibus no 
domingo seja de R$ 100 mil. 

Segundo a decisão da 
magistrada, publicada nesta 
quinta-feira, 27, a Prefeitura 
terá de garantir “o serviço de 
transporte público urbano 
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Política TSE não fiscaliza
Moraes diz que dever de fiscalizar inser-
ções de candidatos que vão ao ar é dos 
partidos e não do TSE

Assédio eleitoral
O segundo turno das eleições tem 
quase 30 vezes mais denúncias 
que o primeiro, diz MPT

Para evitar a imagem de 
que o projeto de Emenda Im-
positiva na Câmara de Rio 
Preto seja para beneficiar os 
currais eleitorais dos vereado-
res, eles decidiram em reunião 
nesta quinta-feira (27) que 
o texto que será votado será 
construído coletivamente até a 
próxima terça-feira e vai desti-
nar o dinheiro apenas para en-
tidades idôneas e reconhecidas 
pela comunidade. 

Coletivo
Com isso, todos os vereado-

res vão participar da discussão 
da destinação do dinheiro de 
todas as emendas e elas serão, 
na prática, coletivas. 

Na primeira parte da reu-
nião, os vereadores ouviram 
advogados da diretoria jurídica 
da Câmara. Na segunda parte, 
os vereadores se reuniram 
sozinhos para decidir como o 
projeto vai chegar ao plenário. 

Doze vereadores e o re-
presentante de Bruno Moura 
(Patriota) estavam presentes. 

Após a decisão de construir 
um projeto decidido cole-
tivamente e sem beneficiar 
entidades e regiões ligadas aos 

Emendas Impositivas serão coletivas 
e para entidades reconhecidas

VEREADORES UNIDOS

vereadores, Jean Charles Ser-
beto (MDB) e Odélio Chaves 
(PP) deixaram a sala. 

Defesa
O vereador João Paulo Rillo 

(Psol) defendeu que a Emenda 
é absolutamente normal e que 
o Legislativo não pode ser 
criminalizado por propor uma 
Lei que é de sua competência. 
A Câmara que discute, emen-
da e aprova o orçamento do 

município. 
Portanto, segundo ele, esse 

é o papel do Legislativo. 
Dessa forma, ele entende, a 

Câmara se fortalece enquanto 
poder independente. Para ele, 
é como a Câmara pode interfe-
rir na aplicação do orçamento 
municipal. 

“Hoje o Executivo só pensa 
em fazer obras”, afirma, “en-
quanto escolas municipais e 
UBSs caem aos pedaços.” 

BADY BASSITT

Câmara rejeita parecer do 
TCE e libera Tobardini

Emendas Impositivas serão coletivas

A Câmara de Bady Bassitt 
contrariou parecer do Tribunal 
de Contas do Estado que rejei-
tava as contas de 2018 do pre-
feito Luiz Antônio Tobardini 
(PSDB). A votação aconteceu 
nesta quarta-feira, 26, em ses-
são extraordinária, convocada 
às pressas pelo presidente da 
casa, Paulo César Pereira, o 
popular Paulinho da Porcada 
(PL), e que também votou fa-
vorável à aprovação das contas 
do prefeito. 

A rejeição do parecer des-
favorável do TCE e aprovação 
das contas do atual prefeito 
causaram espanto nos meios 
políticos locais. Isto porque, 
no passado, as contas de 2017 

de Tobardini, que também 
tiveram parecer contrário do 
TCE, foram rejeitadas pelos 
vereadores. 

Em 28 de setembro de 2021, 
cinco dos nove vereadores 
foram favoráveis ao parecer e 
outros quatro foram contrários. 
Com a decisão, tomada no ano 
passado pela Câmara, Tobardi-
ni ficou inelegível por oito anos. 

Dois dos vereadores que 
acompanharam, no ano passa-
do, o parecer do tribunal que 
rejeitava as contas do prefeito, 
desta vez mudaram de lado. A 
vereadora Ana Paula Murad 
(PSD) e o presidente da Câmara 
votaram agora a favor do pre-
feito e contra o parecer do TCE.

Irregularidades
Segundo o parecer do TCE, 

a administração municipal 
cometeu em 2018 várias irre-
gularidades. Entre elas a extra-
polação dos limites dos gastos 
com pessoal que alcançaram 
54,37%, demonstrando des-
controle nas contas públicas. 
O tribunal também apontou 
como irregularidade a criação 
de 60 cargos em comissão, ou 
seja, de livre nomeação e sem a 
realização de concurso público, 
sem os requisitos mínimos de 
escolaridade. 

Da REPORTAGEM

Justiça determina passe livre no domingo 
de eleição e Edinho vai acatar decisão

TRANSPORTE PÚBLICO

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) afirmou que 
vai acatar a decisão da 
Justiça

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Justiça determina passe livre no domingo de eleição e Edinho acata decisão

Mesmo sendo a favor, Joao 
Paulo vai votar de acordo com 
a decisão do diretório muni-
cipal do Psol, que ainda não é 
conhecida. 

Áreas
A proposta que deve avan-

çar no texto coletivo é destinar 
as emendas para reformas 
de escolas, UBSs e entidades 
como AACD e Apae, que fa-
zem malabarismo para fechar 
as contas de cada mês e que 
a população sabe como elas 
sobrevivem. 

R$ 28 mi
Caso seja aprovado o pro-

jeto de Emenda Legislativa, 
os vereadores terão R$ 28 
milhões (1,2% do orçamento) 
para definir a destinação. São 
perto de R$ 1,7 milhão para 
cada um dos 17 vereadores. 

João Paulo diz que na reu-
nião, os vereadores lembraram 
de como é feito em Franca. 
Naquela cidade, o orçamento 
municipal contempla o aluguel 
social para que as pessoas te-
nham uma referência e não se 
mudem para a rua. O progra-
ma tem apenas 3% de abando-
no. Para ele, é uma das opções 
para esse tipo de proposta.

Raphael FERRARI

coletivo de passageiros em 
níveis normais, sem redução 
específica no dia da eleição”. 

Nesta quarta-feira, 26, o 
promotor de Justiça de Rio 
Preto Carlos Romani conce-
deu liminar favorável à ação 
civil pública impetrada pela 
Defensoria Pública na Justiça 

exigindo a gratuidade do trans-
porte coletivo. 

A ação é assinada pelo de-
fensor Júlio Tanone e tramita 
na 2ª Vara da Fazenda Pública 
de Rio Preto. 

No pedido, Tanone afir-
ma que a disponibilização de 
transporte público gratuito 

no dia da eleição é uma das 
medidas que tornam o exer-
cício do direito ao voto viável 
e acessível a todos, sobretudo 
nas áreas urbanas. 

“Se a população economi-
camente vulnerável já apre-
sentava dificuldades de par-
ticipação plena nas eleições, 

Justiça Eleitoral inicia nesta 6ª feira envio das urnas às seções
VOTAÇÃO NO DOMINGO

Assim como no primeiro 
turno as urnas eletrônicas 
começam a ser enviadas as 
escolas nesta sexta-feira, 28, 
há dois dias da eleição de 
domingo, 30, que vai eleger 
o presidente da República e o 
governador de São Paulo. 

A Justiça Eleitoral de Rio 
Preto inicia o envio das urnas 
a partir das 8h30 nas escolas 
que fazem parte das Zonas 
Eleitorais 125ª e 267ª e fi-
nalizam no sábado, 29. Já as 
escolas da Zona Eleitoral 268ª, 
com 46 locais de votação, o 

início e término da entrega 
das urnas acontece no sábado, 
véspera do segundo turno. 

A Justiça Eleitoral alugou 
caminhões, micro ônibus e 
outros veículos para o envio 
dos aparelhos todos super-
visionados por equipes de 

o empobrecimento da popu-
lação nos últimos anos, fruto 
do grave quadro imposto pela 
pandemia de Covid-19 no País 
e do aumento da inflação, im-
pôs dificuldades aos eleitores 
pobres para custeio de seu 
próprio deslocamento às se-
ções eleitorais para o exercício 

apoio. Haverá ainda escolta 
da Polícia Militar e da Guarda 
Municipal. 

“Não tem grandes no-
vidades. Praticamente en-
cerramos a preparação das 
urnas para o segundo turno 
e as urnas começam a sair 

de seu direito de voto, o qual, 
frisa-se, além de um direito, é 
uma obrigação constitucional”, 
diz. 

A juíza ainda determinou 
que o governo municipal terá 
que “divulgar adequadamente 
e com a devida antecedência 
a gratuidade dos transportes 
através da mídia impressa, rá-
dio, redes sociais, nos próprios 
meios de transportes e com 
cartazes nos equipamentos pú-
blicos municipais que atendem 
o público vulnerável.” 

A juíza Tatiana Viana San-
tos ainda cita na decisão que 
“não é recomendável e tam-
pouco adequado apurar-se a 
necessidade de linhas especiais 
de transporte, o que deveria 
ser aferido pelo gestor público 
com a antecedência pertinente 
e, portanto, foi determinado 
o fornecimento das linhas 
habituais, na forma acima 
estabelecida.” 

A gratuidade deverá ocor-
rer apenas aos eleitores. Eles 
terão que comprovar a situação 
apresentando o título eleito-
ral, comprovante de votação 
anterior, certidão de quitação 
eleitoral ou documento pes-
soal com foto que indique a 
obrigatoriedade etária para o 
alistamento eleitoral e o voto. 

A Câmara de Bady 
Bassitt contrariou 
parecer do Tribunal 
de Contas do Esta-
do que rejeitava as 
contas de 2018 do 
prefeito Luiz Antô-
nio Tobardini (PSDB)

nesta sexta-feira. As escolas 
se preparam, são requisitadas 
na sexta para colocação de 
material que as Zonas Eleito-
rais vão enviando. Função da 
própria escola a colocação de 
setas, cartazes, álcool, coisas 
da preparação”, afirma o Chefe 

de Cartório Régis Pistori. 
Diferente da eleição do dia 

2 de outubro para esta nova 
etapa não houve treinamento 
dos 4.143 mesários. Foi ape-
nas distribuído um vídeo com 
explicações e as principais 
dúvidas.

Câmara Municipal

Divulgação

D
ivulgação



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 28 de outubro de 2022

CIDADES Terceiro suspeito
A DIG prendeu suspeito de roubou de 
uma caminhonete do motorista da 
Apae e mata-lo em seguida

PM morre
Um acidente na vicinal que liga 
Mirassolândia à Balsamo matou o 
PM , Rodrigo Casemiro, de 36 anos.

Policiais da Divisão Es-
pecializada de Investigações 
Criminais (DEIC) de Rio Preto 
prenderam um suspeito pela 
morte de Ana Paula Pinheiro 
Passos, de 45 anos. 

Corpo
O corpo da mulher foi acha-

do nesta quinta-feira, 26, na 
Avenida Abílio Appoloni, na 
Vila Boa Esperança, após ser 
visto por um pedestre. O ca-
dáver apresentava sinais de 
estrangulamento e hematomas 
pelo rosto. Um saco de lixo foi 
apreendido perto dela. 

No terreno, foi encontrada a 
ficha de atendimento da vítima 
em uma unidade básica de saú-
de, o que possibilitou a rápida 
identificação pessoal e a obten-
ção do endereço residencial. 

Investigação
Os investigadores descobri-

ram que Ana Paula tinha um 
relacionamento amoroso com 
um homem conhecido como 
“Oxi”. 

Segundo informações de 
testemunhas, o suposto namo-
rado teria ficado com raiva de-
pois dela ter feito “programa” 
com outra pessoa, no Jardim 
Paraíso. As investigações tam-
bém concluíram que o acusado 
tem histórico de violência con-
tra mulheres. 

Durante as diligências, a 
equipe soube que o suspeito 
ficava sempre em um posto 
de combustíveis abandonado, 
dormindo em um GM Celta. 

Suspeito de matar mulher 
carbonizada é preso pela Deic

HOMICÍDIO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Jovem tem 
celular 
roubado 
por ciclista

P.R.S., de 53 anos, foi detido 
no local. 

Ainda de acordo com a Po-
lícia Civil, foi apreendida uma 
camisa masculina no carro uti-
lizado pelo suspeito, com uma 
marca de tinta, compatível com 
o esmalte da vítima. 

A perícia também constatou 
que, além do esmalte, os sacos 
de lixos eram semelhantes aos 
encontrados dentro do veícu-

lo, inclusive os pertences da 
vítima estavam no interior do 
automóvel. 

Desculpa
O indiciado alegou que a 

última vez que viu a vítima foi 
na noite da última segunda-fei-
ra, mas a investigação apurou 
que o trajeto feito pelo suspeito 
era diferente do alegado por 
ele, que também disse que não 

Um ciclista, que simu-
lou estar armado, roubou 
o celular de uma jovem, 
de 19 anos, às 20h15 desta 
quarta-feira, 26, no Par-
que Estoril, em Rio Preto. 

Avenida
Para os policiais civis, 

a vítima disse que cami-
nhava pela avenida Vera 
Cruz quando o bandido 
se aproximou e exigiu o 
telefone e a senha. 

Assim que entregou o 
aparelho, o marginal, que 
era pardo e de estatura 
mediana, fugiu para rumo 
ignorado. 

Investigação
O 5º DP ficou encar-

regado das investigações 
do roubo. Até o momen-
to, não há pistas sobre a 
identidade e paradeiro do 
criminoso.

Suspeito teria 
matada a vítima, 
diz investigação, 
porque ela fez um 
programa com 
outra pessoa

Suspeito de matar mulher carbonizada é preso pela Deic; corpo foi encontardo em terreno de avenida

havia se dirigido à zona do 
meretrício, mas depois acabou 
afirmando que sim. Além disso, 
testemunhas também desmen-
tiram as versões iniciais. 

Preso
O suspeito foi conduzido à 

Deic e preso em flagrante por 
homicídio qualificado.

(C olaborou Daniela 
MANZANI)

Idoso leva tijoladas na Vila Diniz

Um aposentado, de 74 
anos, levou tijoladas nas cos-
tas e no rosto, na noite desta 
quarta-feira, 26, enquanto saía 
de sua casa, na Vila Diniz, em 
Rio Preto, com seu carro. O 
veículo também foi danificado 
pelo agressor, que é namorado 
da neta da vítima. 

Na delegacia de plantão, o 
idoso contou que aconselhou 
a jovem a respeito do seu re-
lacionamento amoroso, des-

tacando que o acusado “não é 
boa pessoa”. 

Ao entrar no veículo, a luz 
dos faróis foi em direção do 
suspeito que ficou irritado 
e passou a atirar tijolos na 
vítima, que ficou ferida, e no 
carro. 

O caso, registrado como 
lesão corporal, segue sendo 
investigado pela Polícia Civil 
rio-pretense. Após a agressão, 
o indiciado fugiu e não havia 
sido localizado até o fecha-
mento desta matéria.

AGRESSÃO

RIO PRETO

Detento é flagrado  
com celular no CPP

Na manhã desta quarta-fei-
ra, 26, um reeducando, de 38 
anos, foi surpreendido por um 
agente de segurança do Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto falando ao 
celular. 

Apreendidos
Segundo o boletim de ocor-

rência, o aparelho e um carre-
gador foram apreendidos com 
o acusado e apresentados na 

Central de Flagrantes. 

Plantão
Na delegacia, o funcionário 

público informou que estava 
fazendo revista de rotina no 
Alojamento U quando viu o 
preso usando o aparelho. 

Processo
O sentenciado vai respon-

der a processo administrativo 
disciplinar e pode perder o 
direito ao regime semiaberto 
de prisão.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

OCORRÊNCIA

Carro pega fogo 
em avenida

Um Fiat Palio incendiado 
foi encontrado por policiais 
militares, por volta das 8h05 
desta quarta-feira, 26, na ave-
nida José Munia, em Rio Preto, 
após denúncia de populares. 

Polícia
Sem saberem se havia ocor-

rido um crime ou não, os pms 
localizaram a proprietária que 
informou que na véspera havia 
trocado a bateria e que estava 

transitando pela via quando o 
automóvel começou a pegar 
fogo sozinho. 

O que foi
A motorista disse ainda que 

tentou controlar as chamas, 
mas não conseguiu e acabou 
abandonando o carro. 

Perito do Instituto de Cri-
minalística esteve no local e o 
laudo deve apontar se houve 
falha elétrica. 

O 5º DP segue investigando 
o caso.

Da REPORTAGEM

ESTELIONATO

Mulher é acusada por 
comprar R$ 3,2 mil em 
doces com PIX falsos

O 1º DP de Rio Preto vai 
investigar uma denúncia de 
estelionato que teria sido co-
metido por uma mulher, de 
28 anos, moradora na Vila 
São Manoel, causando preju-
ízo de R$ 3.280,07 para um 
comerciante, de 21 anos. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a acusada teria 
feito várias compras na loja de 
doces do rapaz, na Vila Santa 
Cruz, e enviado falsos compro-
vantes de pagamento, via PIX. 

A fraude só foi descoberta 
quando a vítima conferiu seu 
extrato bancário e percebeu 

que o dinheiro não tinha caído. 
No Plantão, o comerciante 

disse que foram entregues 
diversos pedidos na casa da 
indiciada. 

Uma guarnição da Polícia 
Militar foi até o endereço da 
rio-pretense, que alegou que 
desconhecia o fato das transfe-
rências não terem se efetivado 
e que os valores saíram de sua 
conta, afirmando que teria 
como comprovar os supostos 
pagamentos.

Após ouvir as partes, o 
delegado plantonista decidiu 
encaminhar o caso para inves-
tigação no distrito policial da 
área do estelionato.

Da REPORTAGEM

Idoso leva tijoladas do namorado da neta na Vila Diniz

Caso é investigado

Mulher é investigada por comprar R$ 3,2 mil e enviar PIXS falsos
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Os voos da Gol que saem dos 
aeroportos de Rio Preto e 
Araçatuba passam a pousar 
em Congonhas a partir de 30 
de outubro. Até dia 29, eles 
continuam a pousar em Gua-
rulhos. A informação está em 
um comunicado da própria 
empresa aérea. 
A mudança não se restringe 
ao interior de São Paulo. Es-
tão incluídas na mudança, 
Santa Maria (RS), Uruguaia-
na (RS), Ipatinga (MG) e Juiz 
de Fora (MG). 
A empresa informa que os 
“bilhetes para voos a partir 
destas cidades até 29 de outu-
bro seguem tendo Guarulhos 
como destino, sem nenhum 
prejuízo aos clientes que ha-
viam adquirido passagens 
para estes trechos até esta 
data”. 
Na região, a única cidade que 
mantém pousos em Guaru-
lhos, além de Congonhas, é 
Araçatuba. 
Todos os voos que saiam de 
Rio Preto tinham como desti-
no o aeroporto de Congonhas. 
Quando a alteração foi anun-
ciada, houve reclamações. Em 
Congonhas, os clientes têm a 
opção de conexões para todo 

Voos de Rio Preto passam 
a pousar em Congonhas

A PARTIR DE DOMINGO

A mudança inclui as 
linhas de Santa Maria 
(RS), Uruguaiana (RS), 
Ipatinga (MG) e Juiz de 
Fora (MG).

o país, como Belo Horizon-
te, Brasília, Campo Grande, 
Curitiba, Florianópolis, For-
taleza, Goiânia, Porto Alegre, 

Rio de Janeiro, Recife, Salva-
dor, entre outras. 
“Para a GOL, a oportunida-
de de trazer para o principal 

aeroporto da cidade de São 
Paulo os nossos clientes de 
grandes cidades do interior 
do Brasil é motivo de muita 
satisfação. Chegar a São Pau-
lo por Congonhas é o desejo 
de muitos clientes e a partir 
de agora, seis aeroportos im-
portantes do interior brasi-
leiro terão essa conexão rica 
e atrativa”, comentou Gabriel 
Vasconcellos Gomes, coorde-
nador de Alianças da GOL. 

PARA 2023

Audiência discute mais 
orçamento para o Social

Com a participação de 
representantes do Minis-
tério Público, Defensoria 
Pública, entidades e insti-
tuições da sociedade civil 
organizada, sindicatos e 
população a Câmara de Rio 
Preto discutiu nesta quarta-
-feira, 26, o orçamento mu-
nicipal para o próximo ano, 
no valor de R$ 2,9 bilhões. 

Convocada pelo presi-
dente do Legislativo Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) 
o valor consta na Lei Orça-
mentária Anual do municí-
pio para 2023. É ela quem 
traça as diretrizes e seto-
res para onde os recursos 
deverão ser investidos. O 
debate ganhou ainda mais 
importância devido ao baixo 
orçamento da Secretaria de 
Assistência Social de 1,5% 
do valor total.

Vereadores e a Defen-
soria Pública têm cobrado 
que o valor aumente para 
atender, em especial, as 
pessoas em situação de rua 
na cidade. São quase 900 
pessoas vivendo na maioria 
dos casos na região central 
de Rio Preto, o que tem 
motivado sérias críticas de 
donos de estabelecimentos.

“Colocamos a necessi-
dade de ampliar as receitas 
para a Assistência Social 
para o projeto Moradia 
Primeiro. A secretária He-
lena (Marangoni) ficou de 
nos enviar um estudo, mas 
até agora nada”, afirmou o 
presidente Pedro Roberto 
Gomes. Ele ainda criticou a 
ausência de representantes 
do governo, como secretá-
rios, todos convidados. “Foi 
decepcionante. Surreal a 
ausência do governo. Um 
ato vergonhoso”. 

O defensor Júlio Tanone 
disse no encontro que a Pre-
feitura deve garantir mora-
dia a estas pessoas, através 
de um “aluguel social”. 

“Moradia é o instrumen-
to para enfrentamento desse 
tema. São pessoas marcadas 
pela miséria extrema e com 
vínculos familiares rompi-
dos.” 

Tanone ainda enumerou 
outras ações que considera 
importantes em relação a 
aplicação do orçamento da 
Prefeitura no próximo ano: 
um maior investimento no 
acolhimento de idosos em 
situação de vulnerabilidade, 
reforço em ações ambien-
tais, como levantamento e 
avaliação de nascentes. 

O presidente do Sindica-
to dos Professores da Edu-
cação Municipal (Atem), 
Fabiano de Jesus, cobrou 
cumprimento das metas do 
Plano Nacional de Educa-
ção. “Temos mais de 1 mil 
crianças fora de creches e 
escolas. E não vejo plano de 
construção de mais creches 
e escolas de nível funda-
mental.” 

O subcomandante da 
Guarda Municipal, Ale-
xandre Montenegro, esteve 
presente à audiência e pediu 
mais investimentos à corpo-
ração. “Somos requisitados 
e prestamos serviço direto 
a todas as secretarias. Sei 
da necessidade do social, 
mas não vemos planos de 
aumento de pessoal para a 
Guarda, que é requisitada 
para tudo. Precisamos e 
mais estrutura, contratação 
e valorização da Guarda.” 
Os vereadores têm até o 
dia 1º de novembro para a 
apresentar emendas.

O Hospital Municipal (HM) 
Domingo Braile realizou nesta 
quinta-feira (27) a primeira 
cirurgia. Foi um procedimen-
to oftalmológico na primeira 
paciente consultada quando 
ele abriu as portas, há 17 dias. 
Lícia Maria Tardoque Cama-
cho aguardava na fila para uma 
cirurgia de catarata há mais de 
um ano. 

Ela elogiou o atendimento. 
“Nem senti a cirurgia, o médi-
co foi excelente e tem uma mão 
muito boa. O procedimento foi 
muito rápido e graças a Deus 
foi tudo bem. Estou orgulhosa 
por ter sido a primeira atendi-
da e agora a primeira a passar 

REGIÃO NORTE

Hospital Municipal inicia cirurgias
por cirurgia também. O Hospi-
tal Municipal é maravilhoso”, 
enalteceu Lícia Maria. 

Um dos objetivos do Hos-
pital Municipal é colocar fim 
à fila de espera por cirurgias 
eletivas no SUS. 

Elas persistem devido à 
falta de atendimento durante 
a pandemia. 

Segundo a assessoria de 
imprensa, o HM agilizará a 
fila beneficiando hospitais que 
atendem moradores de Rio 
Preto como a Santa Casa e o 
Hospital de Base.

 O Prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, esteve no hos-
pital e constatou o retorno 

para a população em 17 dias de 
funcionamento. 

“Esse é um momento im-
portante e histórico, porque 
o hospital cumpriu uma nova 
etapa com as cirurgias oftal-
mológicas que foram iniciadas 
hoje e com as demais especia-
lidades que virão em breve. 
Estamos muito felizes porque 
o hospital vai se consolidando 
a cada momento e com certeza 
os números vão comprovar. 
Por isso, vim cumprimentar os 
profissionais de saúde e desejar 
boa sorte a todos os pacientes”, 
disse o prefeito Edinho.

 O diretor, médico Horácio 
Ramalho, explicou quais serão 

os próximos passos. “A partir 
de dezembro, quando estiver-
mos em pleno funcionamento 
do Centro Cirúrgico, iremos 
atender cirurgia geral, cirurgia 
pediátrica, ginecológicas, vas-
cular, proctologia, ortopedia 
entre outras”, disse. 

“Apesar de serem de média 
complexidade, a necessidade 
desses procedimentos afeta 
muito a qualidade de vida 
desses pacientes e o HM sur-
giu para melhorar isso, para 
cumprir essa missão e fazer 
com que os hospitais maiores 
atendam os casos mais graves 
e de maior urgência”, afirmou 
o diretor.

Gol terá voos diários de Rio Preto para Guarulhos a partir de domingo

Da REPORTAGEM 
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MINHA ARTE NO TRÂNSITO

Alunos têm hoje para 
inscrever projeto

Os estudantes das escolas 
cadastradas no concurso “Mi-
nha Arte no Trânsito” têm até 
esta sexta-feira (28/10) para 
inscrever seus trabalhos. O 
desafio de caráter educativo 
e cultural é promovido pela 
Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes 
e Segurança (SMTTS), em 
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME). 
Voltado a alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio, o con-
curso teve uma primeira fase 
de inscrição, na qual as escolas 
puderam se cadastrar. Agora, 
as instituições devem registrar 
os trabalhos concorrentes. 
Cada escola pode indicar até 

três participantes em cada 
uma das cinco categorias (veja 
abaixo). 

O concurso considera dois 
tipos de trabalho: desenhos, 
para estudantes do primeiro 
ciclo do Ensino Fundamental 
(6 a 10 anos); e redações, 
para quem está no segundo 
ciclo do Fundamental ou no 
Ensino Médio (a partir de 11 
anos). 

Os três primeiros coloca-
dos de cada categoria ganham 
troféu e um tablet. A cerimônia 
de premiação está marcada 
para o dia 18 de novembro, 
data que antecede o Dia Mun-
dial em Memória às Vítimas 
de Acidente de Trânsito (21 de 
novembro).

AMANHÃ

Cinemas terão sessão 
inclusiva para pessoas 
com autismo

 Será neste sábado, dia 29, 
que as salas da Cinépolis, do 
Plaza Avenida Shopping e do 
Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto, terão uma sessão 
muito especial. Totalemente 
adaptada, as salas irão receber 
pessoas com TEA - Transtorno 
do Espectro Autista. 

Com início às 13h30, no 
Plaza Avenida Shopping, e as 
13h no Shopping Iguaremi Rio 
Preto, ela exibirá a animação 
“As Aventuras de Tadeo e Tá-
bua de Esmeralda”.  

Para que a sessão seja in-
clusiva e confortável a todos, 
as luzes da sala permanecerão 
acesas em 50% da capacidade 

de iluminação, durante toda a 
sessão. Além disso, o volume 
do som será reduzido e todos 
poderão entrar e sair do local 
quando quiserem.   (Colabo-
rou Luiz Felipe Possani)

Todos os voos que saiam de Rio Pre-
to tinham como destino o aeroporto 
de Congonhas. Quando a alteração foi 
anunciada, houve reclamações. 

Editais

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

1. CESAR HENRIQUE SIMONATO e CAMILA KARAM DO-
RIZIO, sendo ELE filho de CARLOS CESAR SIMONATO e de DEI-
ZE GOMES VERMELHO SIMONATO e ELA filha de VALDOMIRO 
DORIZIO e de SURAYA ANTOINE KARAM DORIZIO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 27/10/2022

Divulgação

Divulgação
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BINGO I
O luxuoso e bonito bingo que está sendo construído 
no salão de festas do Rio Preto Automóvel Clube,tem 
uma data prevista para ser inaugurado.Ou na segun-
da ou na terceira quinzena de novembro,como aliás,-
já havia dito aqui.Quem for conhecer,vai ficar com o 
queixo “na chón” diante da beleza dos pilares espe-
lhados com bisotés,dos poderosos lustres pendendo 
do teto  e do mobiliário.

BINGO II
O que pouca gente sabe,é que o bingo será também uma 
casa de espetáculos e terá shows,em algumas noites do 
mês e nessas noites, o bingo não funcionará. As pessoas 
adquirem os ingressos e reservam suas mesas para es-
ses determinados espetáculos. Fred Tonelli é um dos in-
tegrantes do time que vai dirigir o bingo o que garante por 
antecipação, a qualidade dessas noitadas.

QUINZE ANOS
A diretoria da ARLEC-Academia Rio-pretense de Le-
tras e Cultura, que vem sendo a voz narrativa cujos 
fundamentos abrigam a cultura e as artes, está co-
meçando a desenhar o programa de eventos que no 
ano que vem comemoram os 15 anos da entidade.O 
calendário que tomará o ano todo, está merecendo 
uma concepção engenhosa para convocar a imagina-
ção dos rio-pretenses em várias áreas,entre elas:li-
teratura, artes plásticas, música ,fotografia,teatro 
lançamentos de livros,palestras, dança.

Está indo de vento em popa mais 
uma produção de meu projeto “The 
Best of the Year” 2022, que mere-
cerá um trabalho cheio de estilo 
e glamour, trazendo novidades e 
elencando os destaques do novo 
e do velho protagonismo empre-
sarial, que atua efetivamente no 
desenvolvimento de nossa cidade,-
fazendo com que ela se mantenha 
no topo do podium das melhores 
cidades brasileiras para se viver.
Agradeço a credibilidade que estou 
recebendo por parte dos principais 

RÉVEILLONS I 
O fascínio do mundo inteiro pela passagem do ano,que 
borda esperança no seio de cada habitante,já teve mo-
mentos mais exuberantes.O que se nota é que,nas várias 
cidades do mundo – y compris aqui em Rio Preto- é que 
teremos noitadas mais pálidas. Foi-se o tempo em que 
a cidade registrava uma idílica agenda de festas de ré-
veillon, época em que havia fartura de opções, difíceis de 
se escolher. Hoje,poucos clubes se propõem a realizá-los 
e a maioria sabe,que se quiser ter sucesso,precisa pegar 
leve,fazer as contas com cuidado e apostar em ofertas 
mais pálidas que caibam no bolso do público.

RÉVEILLONS III 
O Automóvel Clube desistiu de fazer o seu réveillon Premium 
no Panorâmico,assustado com as projeções de preços que 
alcançaram os estudos preliminares e deve apenas fazer 
um réveillon no Bar Aperitivo, com ceia por adesão prévia, a 
R$145,00, o ticket individual, (fora a bebida). Não haverá re-
serva de mesas para quem não quiser ceiar. A animação até 
meia noite,será do trio Adilson,Marcos e Mazinho e depois da 
meia-noite,Bozó & Amigos. Para encher seu salão,a diretoria 
do Monte Líbano sabe que tem que ir devagar no preço das 
reservas de mesas.Afinal,muitas vezes acabam pesando no 
bolso de uma única pessoa,o convite da esposa,dos filhos,-
dos pais,sogros namorados de filhas,babás,netos etc.Fa-
çam as contas.a animação será da banda Madre Santo e os 
preços da ceia ainda não foram decididos.Só entra na festa 
quem for cear.As pessoas podem comprar um convite indivi-
dual e ocupar  lugar numa mesa,ou comprar os seis lugares e 
fechar uma mesa.O Harmonia Tênis Clube,não terá réveillon.

RÉVEILLONS V
Muita gente está optando por fazer festas menores 
na casa de amigos, reunindo poucos casais e dividin-
do despesas no tipo on demand, a famosa “vaquinha” 
ou cada um leva um prato da ceia e depois divide-
-se todas as despesas.Outras pessoas,pelo que têm 
comentado nas rodas informais,vão optar por ficar 
quietos em casa,com uma ceia de ótima qualida-
de,boa bebida e o carinho dos íntimos de oliveira,-
gastando o tempo em prosas divertidas até o sono 
chegar.E quem demorar para decidir-se, corre o risco 
de não encontrar funcionários para atenderem em 
suas festas,precisando eles mesmos lavar a pia e ar-
rumar a casa depois da festa.Que coisa!

RÉVEILLONS II 
Muitos promotores de eventos estão desistindo de reali-
zar festas, diante dos preços. Não tem fórmulas mágicas 
para diminuir os custos e as tentativas são infrutíferas.
Porque o orçamento perpassa pela prática das três pagas 
– qualquer pessoa que atue em noites de Natal, réveillon 
ou carnaval - garçons, cozinheiros, copeiros, seguranças, 
bandas, Djs, limpeza, barmen, valets - cobram o triplo do 
preço das tabelas dos eventos cobrados em dias normais.

RÉVEILLONS IV
O Varanda do Golfe,optou por dar ênfase à balada,com uma 
banda que encha a pista,porém mais parcimonioso na ofer-
ta de comida e bebida para tentar baixar os preços.Mas ain-
da não tem nada decidido. O réveillon do Villa Conte, no ano 
passado não atingiu o número esperado de adesões e amar-
gou prejuízo. Quem aterrissa por lá este ano, é o Réveillon 
da Aldeia, que no ano passado lotou de jovens o Automóvel 
Club. E este ano tem ingressos a R$ 319,00 em 5 pagamentos. 

CHAMPÃ & CAVIAR
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Apoiadora da campanha do presidente Bolsonaro, a deputada 
Carla Zambelli, reeleita como uma das mais votadas para a Câ-
mara Federal comemora o final da campanha das eleições cujo 
segundo turno será realizado domingo.

O cel. Ajaury de 
Barros e a mu-
lher, Sheila Re-
che Monteiro 
de Barros, via-
jam dia 15 de 
dezembro para 
Orlando onde 
residem seu fi-
lho Ricardo Re-
che de Carva-
lho, a mulher, 
Fabiane e o 
netinho Gabriel 
Henrique. Re-
tornam depois 
do réveillon.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversarian-
tes da semana-28, sex-
ta-feira: Dia de São Judas 
Tadeu,Dia do Funcionário 
Público, Dia do Flamengo, 
nasceu Garrincha, Mário 
Saurin Neto, Urânia Casse-
tari Nimer, Bill Gates, Car-
los Milton Arroyo, Diogo 
Vilela, Júlia Robertse, Lúcia 
Helena Lima Cunha, Flavia 
Patriani D Andrea, José Ri-
cardo Fernandes Salomão. 
29, sábado: Dia Nacional 
do Livro, Ana Lúcia Braga-
da Bueno, Denise Marques 
Alves Pinto, Ana Cristina 
Jalles Guimarães, Eduar-
do Canizza, Marilei Ávila, 
Marli Terezinha Alves Fer-
reira, Nelson Motta. 30, 
domingo: Dia do Comerci-
ário,nasceu Cristóvam Co-
lombo,João Carlos Pereira, 
Laís Alice Cherubini Soa-
res, Almir Reis-colunis-
ta de Campinas, Arnaldo 
Machado Cherubini, nas-
ceu Diego Maradona, José 
Laerte Faria,Winona Ry-
der, Henri Atique, Kuky Bo-
nadio. 31, segunda-feira: 
Dia Mundial do Comissá-
rio de voo, Dia das Bruxas 
(Halloween Party), nas-
ceu Carlos Drummond de 
Andrade, Ângela Cristina 
Martins Jalles, Jean Louis 
Graciani, Maria da Graça   
Lemos, Eneida Fleury, Re-
nato Provincialli,Vera Lúcia 
Âmbar. 1, terça-feira: Dia 
de Todos os Santos, Er-
minda Emília Jacob, Flávia 
Tomé, Gabriela de Figuei-
redo, José Tarraf  Filho, 
Oscar Marcelo Silva Dória, 
Sônia Márcia Beolchi Fe-
res, José Roberto Tavares 
Filho. 2, quarta-feira: Dia 
de Finados, Aldo Grisi, An-
tônio Mahfuz. 3, quinta-
-feira: Dia do Barbeiro, Dia 
do Cabeleireiro, Araguai 
Garcia, Celso Abade Mou-
rão Filho, Fábio Gallo, João 
Carlos Ruiz, João Lafayete 
Sanches Fernandes, Joa-
quim Ribeiro, Maria Lúcia 
Cabrera, Marieta Severo, 
Maurício José Célico, Ru-
bens Muanis, Sônia Maria 
Bozzola, Túria de Almeida. 

*Hoje, Dia do Servidor Público e de seu padroeiro,-
São Judas Tadeu. Preste atenção porque se tiver assuntos 

com a Prefeitura,é ponto facultativo.

*Muita gente não aceita compromisso 
para a noite de hoje.A Rede Globo transmite hoje às 21h30, 

depois da novela “Travessia” o último debate do segundo 
turno entre os candidatos à Presidência da República, 

mediado por William Bonner, o que não deixa descer uma 
teremidade tendenciosa.

*Acontece amanhã, mais uma edi-
ção do Boteco do Bozó,que deverá ocupar o Bar Aperitivo 

e os jardins do Automóvel Clube,a partir de 13 horas. Os 
convites custam R$ 90,00 com bebidas à parte.

*Também amanhã no mesmo horá-
rio, será realizada,a 18ª.edição da Choppfest, evento do 

Rotary Clube Palácio das Águas que acontecerá no Barto-
lomeu JK com o resultado financeiro totalmente destinado 

às ações filantrópicas da entidade.Evento open bar com 
vários tipos de cerveja e open food, promete grande mo-
vimentação.No line-up a Banda The Chambers, as duplas 

Hugo & Heitor e Rayane & Rafaela e o Dj Felipe Aguiar.

*Os eleitores que quiserem torcer pela 
vitória do presidente Bolsonaro, depois de amanhã, terão 
à disposição um telão no Centro de Eventos, transmitindo 

as apurações.Vai ser uma festa verde e amarela.

*O grupo Skank se apresenta amanhã no Cen-
tro Regional de Eventos.

*A Agerip promove um Baile do Hawai a partir 
de 20 horas.

nomes do empresariado de nossa cidade.Os resultados vo-
cês poderão ver em março do ano que vem. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: VISUAL SANTOS & CAIRES LTDA ME
EMPENHO 20793/22
CONTRATADA: LUCAS FIQUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME
EMPENHO 20805/22
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: BELA BELI STORE LTDA
CONTRATO PRE 0108/22
Considerando informações da Ger. Tecnologia e Informação. 
Considerando previsão contratual itens 2.2.2 e 2.2.3. Fica a 
contratada supramencionada NOTIFICADA DERRADEIRAMENTE a 
REALIZAR O ATENDIMENTO DA GARANTIA, no prazo de 24 horas. 
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: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 21072/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA ME
EMPENHO 22315/22
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 
EPP
EMPENHO 21702/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHOS 20612/22 E 20586/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total dos empenhos supramencionados, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, multa de 2,1% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI
ATA 1148/21
Considerando as diversas reclamações de várias unidades de 
Saúde quanto a qualidade das marmitas entregues, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 
6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, 
e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa. A inércia e o não cumprimento 
do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO:
CONTRATADA: PEFIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.805.446/0001-
44; PROC. 14788/2021; EMPENHO Nº 21636/2022; Notifico o 
representante legal da empresa supramencionada para entregar no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, a totalidade 
do Empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem como a 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração pelo 
prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - Fábio Ferreira Dias Marcondes – SMEL. 
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO:
CONTRATADA: TALENTOS DAGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 24.419.445/0001-79; PROC. 152/2022; 
EMPENHOS Nº 19334/2022 E 21538/2022; Notifico o representante 
legal da empresa supramencionada para entregar no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
Empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem como a 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração pelo 
prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - Fábio Ferreira Dias Marcondes – SMEL. 
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO:
CONTRATADA: TALENTOS DAGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 24.419.445/0001-79; PROC. 
1842/2022; EMPENHO Nº 19251/2022; Notifico o representante 
legal da empresa supramencionada para entregar no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar do recebimento desta, a totalidade do Empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas, bem como a suspensão 
do direito de licitar e contratar com esta administração pelo prazo de 
até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - Fábio Ferreira Dias Marcondes – SMEL. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 613/2022

01 01 03 05 09

CONTRATO nº PRE/0230/22
CONTRATADA: NATAL & CIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais de iluminação natalina para 
decoração de Natal 2022 – Lote 1 - Itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
e 14  – SEMDEC – Jorge Luis de Souza - Prazo de Vigência: 30 dias 
Valor total: R$186.500,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
“DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO “ON LINE” Nº 01/2022 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, por 
intermédio da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - CML, torna 
público, para conhecimento de todos os interessados, que conforme 
consta do Processo nº 15.780/2022, realizará o Leilão Público “on 
line” nº 01/2022, do tipo maior lance, para alienação de bens móveis 
(veículos, máquinas, mobiliário e sucatas diversas) inservíveis 
ao Município, no dia 22/NOVEMBRO/2022 às 11:00 horas, pelo 
site www.lanceja.com.br . Informações, e/ou retirada do Edital 
através dos “sites” https://compras.empro.com.br/ ou http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action ou pessoalmente 
na Diretoria de Compras e Contratos ( Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º 
andar, Centro, São José do Rio Preto/SP), em dias úteis no horário 
comercial.”    
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 nº 667/2022, 
processo 15.557/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de medicamentos/insumos padronizados REMUME. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
16/11/2022 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.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 7442/2022
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos da EMPRO)
CONTRATO Nº: 024/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: ALGAR TELECOM S/A 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para operação 
de serviço telefônico fixo comutado – STFC, destinado ao tráfego 
de chamadas entre a rede pública de telefonia e a sede da Empro, 
situada Av. Romeu Strazzi - 199 – CEP: 15.084-010 - São José do Rio 
Preto/SP, pelo período de 12 meses, conforme proposta comercial 
deste contrato. 
VALOR: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DO CONTRATO: 18 de outubro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 006/2022
Processo nº 7401/2022
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
FORNECEDORA: JRT Intermediações de Negócios Ltda.
OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços gráficos para confecção de Envelopes com janela, conforme Termo de Referência, 
anexo I, deste Edital, do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, conforme a seguir:

Descrição do 
Serviço

Impressões Formato Cor Gramatura Tiragem Estimada/
unidade

Lote Mínimo/ 
unidade

R$ / mil 
unidades

R$ Total
(mm x mm)

Envelope com 
janela 1 Frente 16mm x 

23mm 1 x 0 75 g/cm2 250.000 20.000 R$ 0,15 R$ 
37.500,00

VALOR GLOBAL: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 20 de outubro de 2022.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
São José do Rio Preto/SP, 25 de outubro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB      
 AVISO DE LICITAÇÃO
A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto torna 
público aos interessados, em retificação ao aviso publicado na 
imprensa dia 25/10/2022, quanto a: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 042/2022 – PROCESSO 
LICITAÓRIO Nº 070/2022
BOX TA6 – Localizada no TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), COM 20,16 ÁREA+ 20,16 MEZANINO = ÁREA TOTAL: 
40,32M2, para a atividade comercial lícita de “LANCHONETE/
CAFETERIA”, com Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 
3.024,00.
Data Limite para Entrega dos Envelopes: 07/12/2022– até às 
16h00min
Data Sessão Pública e abertura dos envelopes: 22/12/2022 – 
08h30min
São José do Rio Preto, 26/10/2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB
EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – = PROCESSO Nº 025/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO – 
EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à 
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com 
a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos com atuações no Terminal Rodoviário 

Governador Laudo Natel, Terminal Suburbano (terminal rodoviário 
e suburbano provisório), na sede da EMURB no Parque Setorial, 
na Terminal Turístico - Pedra “Viaduto Jordão Reis”, no Prédio 
Administrativo do Estacione Digital (Área Azul), todos em São José 
do Rio Preto/SP, conforme especificações no Termo de Referência 
- Anexo I, deste Edital.
VALOR GLOBAL: R$ 2.884.168,00 (dois milhões oitocentos e 
oitenta e quatro mil e cento e sessenta e oito reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo aditivo 
será por 12(doze) meses, tendo seu início na data de 29 de agosto 
de 2022 e seu final na data de 28 de agosto de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 29 de agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2022, Processo 
nº 025/2022 e Contrato nº 015/2022, Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 29 de agosto de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB   
PORTARIA N.º 044/2022
Nomeia Presidente e demais membros da Junta de Julgamento e 
Análise de Recursos Administrativos na EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, considerando o 
disposto no art. 8° da Lei nº 13.485 de 14 de maio de 2020, art. 13° da 
Lei Complementar nº 627 de 30 de julho de 2020, em cumprimento 
ainda aos requisitos do artigo 2° da portaria n.º 026/2020 - EMURB, 
no uso das atribuições legais:
Determina:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Jamil Zerati Junior, para exercer as 
funções do cargo de Presidente da Junta de Julgamento e Análise 
de Recursos Administrativos da EMURB em conjunto ao Sr. Augusto 
Felipe da Silva Nunes e Sra. Patrícia Aragão Marcello que exercerão 
funções como membros da junta acima citada;
Art. 2º - Ficam nesta oportunidade nomeados como suplentes para 
substituição dos membros efetivos da Junta de Julgamento e Análise 
de Recursos Administrativos da EMURB o Sr. Maksweel Seyiti 
Kawashima, Sr. Marcelo Alves de Souza e Sra. Carina dos Reis 
Tobias.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 28 de Outubro de 2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.098 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, RENATA FERREIRA MOYSES CORREA para substituir o(a) 
servidor(a) JESSICA MEIRELES GRECCO OLIVATTI – 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 31/10/2022 a 09/11/2022, e de 
licença prêmio, de 10/11/2022 a 18/11/2022, sendo remunerado apenas pelos 
dias úteis trabalhados.
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
Secretário Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.099 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JOAO VICTOR 
ANDRADE GONZAGA DE CASTRO, 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 26 de outubro de 2022.
PORTARIA N.º 37.100 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com o 
estabelecido no Artigo 9 º da Portaria 36.985 de 12 de setembro de 
2022, TORNA PÚBLICO:
Art. 1º O resultado final após entrevistas do 2º Processo de Relotação 
Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários:
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Trabalho: COORDENADORIA DE PESSOAL – 01 VAGA 
DISPONÍVEL + 01 SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

LILIANE EVANIR FARIA RODRIGUES Aprovado

DANILO FERREIRA VIEIRA Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Unidade de Trabalho: DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
- BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

LEANDRO SANT ANA THEODORO Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Trabalho: GABINETE
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NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

MARCIO ROBERTO GAVETTI SEREGNI Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL
Unidade de Trabalho: SECRETARIA – 03 VAGAS DISPONÍVEIS
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

THAYNA CARLA DE OLIVEIRA DUTRA Aprovado

RAISSA GARCIA GONCALVES Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Trabalho: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. 
FERNANDO COSTA – BAIRRO CENTRO - 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

JOSE ROBERTO PEREIRA PINTO Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Trabalho: BIBLIOTECA RAMAL – BAIRRO ELDORADO 
- 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA 

ENTREVISTA
CRISTINA FRANCO FONSECA SCATOLIN Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Trabalho: BIBLIOTECA RAMAL – DISTRITO DE 
ENGENHEIRO SCHMITT - 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

THIAGO FERNANDO DA SILVA Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Trabalho: GABINETE DO SECRETÁRIO – SETOR DE 
EDITAIS - 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

PEDRO HENRIQUE DA COSTA GIL Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade de Trabalho: TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI 
NETO - 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA 

ENTREVISTA
AUGUSTO CESAR GARDESANI PEREIRA Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Unidade de Trabalho: GABINETE - PREFERENCIALMENTE 
COM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

WYLLAMES NOBERTO DA SILVA Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Unidade de Trabalho: GABINETE - PREFERENCIALMENTE COM 
FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE TURISMO – 01 VAGA 
DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

FRANCIELE FERREIRA BELLINI Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Unidade de Trabalho: GABINETE DO SECRETÁRIO SEM 
GRATIFICAÇÃO – 03 VAGAS DISPONÍVEIS
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

ROGERIO ONEZIO MONTANARI Aprovado

CAMILA ALVES MAGALHAES Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade de Trabalho: NÚCLEO ESPORTIVO (SEM DEFINIÇÃO) - 
04 VAGAS DISPONÍVEIS
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

VIVIANE PASCOETO Aprovado

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE 
IMÓVEIS – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                          SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA  Aprovado

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO DE CONTROLE 
FINANCEIRO – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                          SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

LORYANE COSTA MUNHOZ  Aprovado

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – 01 
VAGA DISPONÍVEL
NOME                                          SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

PALOMA VITA FERREIRA GOMES  Aprovado

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Trabalho: DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO – 
01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                          SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

ANDRESA MARTINELI MINEIRO  Aprovado

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Trabalho: INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS – 01 
VAGA DISPONÍVEL
NOME                                          SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

SANDRA HARUNO FLORENTINO  Aprovado

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade de Trabalho: INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – 01 VAGA 
DISPONÍVEL
NOME                                          SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

JEAN RODRIGUES DE BRITO  Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – 01 
VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

TAIS CARLA BALDIN CASSEMIRO Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

JULIANA FREITAS SILVA Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS – DIURNO – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA 

ENTREVISTA
MARCELA MARIA DA SILVA SARTORI CARDOSO Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS – NOTURNO – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

EDINEI RODRIGUES Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Unidade de Trabalho: RECEPÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA – 01 
VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

MICHELE DALOSSA PIRES FREIRE Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Unidade de Trabalho: ZOOLÓGICO MUNICIPAL – 01 VAGA 
DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

RAFAEL BRANDINI SE Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

ANDRESSA WAHASUGUI CUZZIOL Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Unidade de Trabalho: COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO FINANCEIRO – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

GISELDA MARIA CASCONI Aprovado

Secretaria: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade de Trabalho: SUBPROCURADORIA FISCAL -PAÇO 
MUNICIPAL – 03 VAGAS DISPONÍVEIS
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

MATHEUS CEGARRA DE LIMA Aprovado

MARIANA NARANJO Aprovado

ADRIANA DA SILVA Aprovado

Secretaria: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade de Trabalho: SUBPROCURADORIA FISCAL –VARA DA 
FAZENDA PÚBLICA – 01 VAGA DISPONÍVEL + 02 SUBSTITUIÇÕES 
DE SERVIDORES SELECIONADOS PARA AS SECRETARIAS DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO NESTE PROCESSO
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

AMANDA MONIKE PRADO PIMENTEL Aprovado

NATALIA DI DONE Aprovado

CAMILA JABER CARARETO Aprovado

Secretaria: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade de Trabalho: SUBPROCURADORIA JUDICIAL – 01 VAGA 
DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

EVANDRO MARCELO PERLIN Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO 
EMPREGO
Unidade de Trabalho: DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO AO 
TRABALHO – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

LEILA MACIEL DA SILVA Aprovado

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA
Unidade de Trabalho: SECRETARIA – 06 VAGAS DISPONÍVEIS
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

SIMONY APARECIDA PAIVA SIMOES Aprovado

ANA PAULA DE CARVALHO ABATI Aprovado

TATIANA REGINA SOARES MATOS Aprovado

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Trabalho: ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - CÉLULA 
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 01 VAGA 
DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

KIM INOCENCIO CESAR SERGIO Aprovado

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Trabalho: ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - CÉLULA DE 
EDUCAÇÃO PRESENCIAL – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

FERNANDO MANAS DA SILVA Aprovado

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Trabalho: SUBPREFEITURA DE ENGENHEIRO 
SCHMITT - GABINETE DA SUBPREFEITURA – 01 VAGA 
DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

GLAUCY HELLEN PELICER NOGUEIRA Aprovado

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Trabalho: TIRO DE GUERRA – 01 VAGA DISPONÍVEL
NOME                                         SITUAÇÃO NA ENTREVISTA

ADRIANO OLIVARES Aprovado

Art. 2º Os demais servidores entrevistados foram inabilitados para as 
vagas, considerando desistências e perfil requerido pelas Secretarias.
Art. 3º As relotações se darão após a admissão dos Agentes 
Administrativos do Concurso Público nº 04/2019.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.329
DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 2017, que 
nomeia Comissão de Recebimento de Materiais. 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado para compor a Comissão de Recebimento de 
Materiais da Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança, Kaio 
Filipe Mattos da Silva, em substituição a Alexandre de Oliveira 
Zerbini, nomeado pelo art. 1º, inciso XIX, alínea “a”, do Decreto nº 
17.746, de 30 de março de 2017, com as alterações promovidas pelo 
Decreto nº 19.071, de 7 de dezembro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 27 de outubro de 2022; 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costume e, pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.330
DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Institui a gratuidade do transporte público coletivo urbano para o 2º 
turno das Eleições 2022, conforme estabelece.
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, VI, da Lei Orgânica Municipal; e
CONSIDERANDO a decisão liminar proferida junto do Processo 
nº 1059225-83.2022.8.26.0576, Ação Civil Pública promovida pela 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face do Município 
de São José do Rio Preto, para o fim de assegurar a gratuidade do 
transporte público coletivo urbano em favor dos eleitores, no dia 
30/10/2022, data do 2º Turno das Eleições 2022,
CONSIDERANDO a outorga de tal garantia pelo TSE – Tribunal 
Superior Eleitoral, através da Resolução/TSE nº 23.669/2021, 
conforme disposto em seus artigos 20 e 21, além do previsto pela 
Lei Federal nº 6.091/1974, artigo 5º, tudo conforme indicado na 
mencionada decisão liminar,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica garantida a gratuidade do serviço de transporte público 
coletivo urbano municipal à população do Município para o fim do 
exercício do direito ao voto, no 2º Turno das Eleições 2022, a se 
realizar no dia 30/10/2022, nesta urbe, a fim do deslocamento do 
eleitor para os respectivos locais de votação e seu retorno à origem.
Art. 2º O controle do transporte gratuito fornecido pelas 
Concessionárias do Serviço Público de Transporte Público Municipal 
Urbano será aferido mediante comprovação via documento hábil 
para o exercício do voto.
Parágrafo único. Os eleitores com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais, permanecem com o acesso ao transporte nos mesmos moldes 
usuais, ou seja, pela frente do ônibus, apresentando o respectivo 
comprovante de idade.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 27 de outubro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costumes e, pela Imprensa Local. 

DECRETO Nº 19.331
DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.790.000,00 (seis milhões, 
setecentos e noventa mil reais), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 422 ---------------------------------R$ 2.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3190.11.02.261000 – Vencimentos e 
vantagens fixas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 433 ---------------------------------R$ 2.900.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.365.0013.2052.3190.11.02.261000 – Vencimentos e 
vantagens fixas – pessoal civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 434 ---------------------------------R$ 150.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3190.11.02.262000 – Vencimentos e 
vantagens fixas – pessoal civil
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 424 ---------------------------------R$ 300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3190.13.02.261000 – Obrigações 
patronais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 435 ---------------------------------R$ 300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.365.0013.2052.3190.13.02.261000 – Obrigações 
patronais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 427 ---------------------------------R$ 250.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3191.13.02.261000 – Obrigações 
patronais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 428 ---------------------------------R$ 80.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.361.0013.2052.3191.13.02.262000 – Obrigações 
patronais
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 437 ---------------------------------R$ 600.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.06.12.365.0013.2052.3191.13.02.261000 – Obrigações 
patronais
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 553 ---------------------------------R$ 150.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.01.20.605.0024.2065.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 551 ---------------------------------R$ 60.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.01.20.605.0024.2065.3390.30.03 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação nas rubricas 
de receita 84 e 178 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe 
o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.456.000,00 (dois milhões, 
quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), para reforço de dotação 
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orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 87  ----------------------------------R$ 1.200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
02.01.04.122.0002.2004.3191.13.01 – Obrigações patronais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 670 ---------------------------------R$ 1.256.000,00
Programa 12 – Gestão em Serviços Gerais
19.01.15.452.0012.2011.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º decorrem da anulação 
parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 85  ----------------------------------R$ 2.456.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
02.01.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 e LDO 2022, nos mesmos 
moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 27 de outubro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e no local de 
costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.332
DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Nomeia membros para compor o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência — CMPcD.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência — CMPcD, para 
o período de 2022 a 2025, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.901, de 23 de abril de 2003 e alterações 
posteriores, os seguintes membros:
I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a) Secretaria Municipal da Assistência Social
Titular: Janaína Canuto Dias
Suplemente: Geis de Oliveira Benevides
b) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Amanda Arenas Felice
Suplente: Lucineia Oliveira Figueiredo
c) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Carla Cristina Pereira Job
Suplente: Erika Volpe Marangoni
d) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular: Luciene Correa da Silva
Suplente: Eliete Fátima de Marques Reis
e) Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Titular: Gustavo Falcirolli Netto
Suplente: Marinho Martins Alves
f) Secretaria Municipal dos Obras
Titular: Mariana Morasco Chiavatelli Penteado
Suplente: Rodrigo André Morsillo
g) Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial
Titular: Shaila Duduch de Gois
Suplente: Márcia Sobrinho Tonelli Martins
II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADECIVIL
a) Representante de Instituição de Pessoas com Deficiências - Autistas
Titular: Ricardo Augusto Diogo Sanches - Associação de Reintegração Assistencial (ARA)
b) Representante de Instituição de Pessoas com Deficiências Mentais
Titular: Sônia Regina Atique - Instituto Point Down
Suplente: Andressa Regina de Lázaro - Associação Renascer
c) Representante de Instituição de Pessoas com Deficiências Visuais
Titular: Romiro Pedro da Silva - Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores - IRCT
d) Representante de Instituição de Pessoas com Múltiplas Deficiências
Titular: Eder Jacob de Souza - Associação de Reabilitação da Criança Deficiente - ARCD
Suplente: Sabrina Gonçalves de Souza de Felipe - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE
e) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Titular: Marcelo de Oliveira Lavezo
Suplente: Wilson Pereira Junior
Art. 2º Ficam nomeados como Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário do 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência — CMPcD, para o período de 2022 a 2025, nos termos 
do artigo 4º da Lei nº 8.901, de 23 de abril de 2003 e alterações posteriores, os seguintes membros:
I - Presidente: Shaila Duduch de Gois;
II - Vice-Presidente: Sônia Regina Atique;
III - Primeiro Secretário: Eder Jacob de Souza;
IV - Segunda Secretária: Mariana Morasco Chiavatelli Penteado.
Art. 3º A função de membro de Conselho é considerada de interesse público relevante e não será 
remunerada, conforme disposto no artigo 5º da Lei nº 8.901/03 e alterações posteriores.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 27 de outubro de 2022, 170º Ano de fundação e 128º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA CRISTINA DE GODOI AUGUSTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
LUÍS ROBERTOTHIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume 
e, pela imprensa local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 695
DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera dispositivos das Leis Complementares nº 139, de 29 de dezembro de 2001; e nº 382, de 18 de abril 
de 2013, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º  O art. 16-A da Lei Complementar nº 139, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar alterado, 
com a seguinte redação:
“Art. 16-A.  Os participantes e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social se submeterão a 
recadastramento e atualização de dados, na forma de regulamento.
§ 1º Os beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social se submeterão à prova de vida mediante 
recadastramento anual, a ser realizado no seu mês de aniversário, consoante a forma e os termos 
estabelecidos em regulamento, cuja não participação imotivada acarretará a suspensão do pagamento 
do benefício. 
§ 2º Os participantes em atividade do Regime Próprio de Previdência Social se submeterão à atualização 
cadastral, a ser realizada em, no máximo, a cada 3 anos, nos termos definidos em regulamento.” (NR)
Art. 2º  O art. 104 da Lei Complementar nº 139, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar alterado, 
com a seguinte redação:
“Art. 104. Fica instituído o Conselho Municipal de Previdência - CMP, órgão superior de deliberação 
colegiada, composto por 06 (seis) membros, com mandato de 4 (quatro) anos, sendo:
I - 03 (três) representantes dos servidores e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, dos 
quais dois representantes dos servidores em atividade e um representante dos aposentados e pensionistas, 
indicados com os seus respectivos suplentes em eleição direta entre todos os participantes, por meio de 
processo amplo e democrático, organizado e realizado pelas Entidades Sindicais de Representação dos 
Servidores Municipais que comprovem possuir o devido registro no órgão competente, a ser realizado 
a cada 2 (dois) anos, respeitado o mandato individual de 4 (quatro) anos para cada conselheiro eleito;
II - 03 (três) representantes do Ente Federativo – Município – cujas indicações serão oficializadas a cada 
2 (dois) anos, com os respectivos suplentes, pelo Chefe do Poder Executivo, respeitado o mandato 
individual de 4 (quatro) anos para cada conselheiro nomeado.
.........................................................................................................................................
§ 2º - Será admitida a reeleição dos conselheiros, limitada ao período máximo de 03 (três) mandatos 
consecutivos, sendo a representação do conselho renovada de 02 (dois) em 02 (dois) anos, 
alternadamente, por um e dois terços dos seus membros.” (NR)
Art. 3º O §4º do art. 111 da Lei Complementar nº 139, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar 
alterado, acrescendo-se ao referido artigo os §§6º a 10, com as seguintes redações:
“Art. 111. .......................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
§4º - Fica vinculada à Diretoria a Seção de Controle Interno e Ouvidoria da Autarquia, que deverá se 
reportar ao Conselho Municipal de Previdência, com funcionamento nos termos de regulamento próprio.
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.........................................................................................................................................
§6º - Os Diretores de que trata o caput do presente artigo terão mandato de 2 (dois) anos, admitida a 
recondução.
§7º - Ocorrendo a vacância de qualquer dos cargos de direção no curso do mandato, ele será completado 
por sucessor nomeado na forma do caput do art. 111-A, no caso do Diretor Superintendente, e na forma 
do 111-B e 111-C, no caso dos Diretores Técnico e Executivo, respectivamente.
§8º - A perda do cargo dos Diretores, no curso do mandato, somente poderá ocorrer em decorrência de 
renúncia, de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo administrativo 
disciplinar.
§9º - Será considerada justa causa para a perda de cargo a inobservância, por qualquer um dos 
Diretores, dos deveres e proibições funcionais, bem como a comprovada prática de ato de improbidade 
administrativa ou crime contra a Administração Pública durante a vigência do mandato, observados os 
procedimentos elencados no §7º deste artigo.
§10 - A Diretoria da RioPretoPrev será responsável por firmar compromisso de gestão por meio de 
documento anual de governança corporativa, contendo a explicitação dos compromissos de consecução 
de seus objetivos e metas, sem prejuízo de outras especificações, tais como: 
I – objetivos e metas da entidade, com seus respectivos planos de ação anuais, prazos de consecução 
e indicadores de desempenho;
II – demonstrativo de compatibilidade dos planos de ação anuais com o orçamento e com o cronograma 
de desembolso, por fonte;
III – responsabilidades dos signatários em relação ao atingimento dos objetivos e metas definidos, 
inclusive no provimento de meios necessários à consecução dos resultados propostos;
IV – medidas legais e administrativas a serem adotadas pelos signatários com a finalidade de assegurar 
maior autonomia de gestão orçamentária, financeira, operacional e administrativa e, se for o caso, a 
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros imprescindíveis ao cumprimento dos objetivos 
e metas;
V – critérios, parâmetros, fórmulas e consequências, sempre que possível quantificados, a serem 
considerados na avaliação do seu cumprimento;
VI – penalidades aplicáveis à entidade e aos seus dirigentes, proporcionais ao grau do descumprimento 
dos objetivos e metas contratados, bem como a eventuais faltas cometidas.” (NR)
Art. 4º O art. 111-A da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar alterado, com 
a seguinte redação:
“Art. 111-A.  A Diretoria da entidade de previdência será presidida pelo Diretor-Superintendente, 
profissional de nível superior com notório saber em matéria previdenciária, nomeado pelo Prefeito 
Municipal, ao qual compete, privativamente, administrar os recursos da RIOPRETOPREV e conceder 
os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar, com o auxílio dos demais membros da 
Diretoria, que lhe são subordinados, e, especialmente:” (NR)
Art. 5º O art. 111-B da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar alterado, 
com a seguinte redação:
“Art. 111-B.  A Diretoria Técnica será ocupada por profissional de nível superior, com notório saber na 
área previdenciária e em direito público, nomeado pelo Diretor Superintendente em cargo de provimento 
em comissão de sua confiança, ao qual compete:” (NR)
Art. 6º O art. 111-C da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar alterado, 
com a seguinte redação:
“Art. 111-C.  A Diretoria Executiva será ocupada por servidor titular de cargo público municipal efetivo 
em exercício há, pelo menos, 05 (cinco) anos, com formação em nível superior, nomeado pelo Diretor 
Superintendente em cargo de provimento em comissão de sua confiança, ao qual compete:” (NR)
Art. 7º O caput e os §§ 1º e 2º do art. 112 da Lei Complementar nº 139, de 28 de dezembro de 2001, 
passam a vigorar alterados, com as seguintes redações:
“Art. 112.  A Entidade de Previdência terá como órgão responsável para examinar, acompanhar e fiscalizar 
sua administração em decorrência dos correspondentes deveres legais, regulamentares e estatutários 
um Conselho Fiscal, composto por 04 (quatro) membros, com mandato de 04 (quatro) anos, ao qual 
compete:
.........................................................................................................................................
§ 1º A composição do Conselho Fiscal de Previdência se dará da seguinte forma:
I - 02 (dois) representantes dos servidores e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, 
indicados com seus respectivos suplentes em processo eleitoral realizado entre todos os participantes, 
por meio de processo amplo e democrático, organizado e realizado pelas Entidades Sindicais de 
Representação dos Servidores Municipais que comprovem possuir o devido registro no órgão competente, 
a ser realizado a cada 2 (dois anos), respeitado o mandato individual de 4 (quatro) anos para cada 
conselheiro eleito;
II - 02 (dois) representantes do ente Federativo – Município – cujas indicações serão oficializadas a 
cada 2 (dois) anos, juntamente com seus respectivos suplentes, pelo Chefe do Poder Executivo, dentre 
servidores públicos municipais ativos ou inativos, respeitado o mandato individual de 4 (quatro) anos para 
cada conselheiro nomeado.
§ 2º Será admitida a reeleição dos conselheiros, limitada ao período máximo de 03 (três) mandatos 
consecutivos, sendo a representação do conselho renovada de 02 (dois) em 02 (dois) anos, 
alternadamente, por metade dos seus membros.” (NR)
Art. 8º Os membros do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal, com mandatos 
iniciados no ano de publicação desta lei complementar, terão seus mandatos prorrogados até o dia 
31/05/2025, sendo que, a partir de então, passarão a ser indicados e eleitos novos membros tendo por 
base, definitivamente, a nova regra de mandato de 4 (quatro anos), nos termos desta lei complementar.
Parágrafo único.  Os membros do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal, cujos 
mandatos tiveram início em 01/06/2021, terão seus mandatos encerrados em 31/05/2023, sendo que, 
a partir de então, passarão a ser indicados e eleitos novos membros tendo por base, definitivamente, a 
nova regra de mandato de 4 (quatro anos), nos termos desta lei complementar.
Art. 9º Os §§ 3º e 5º do art. 11 da Lei Complementar nº 382, de 18 de abril de 2013, passam a vigorar 
alterados, com as seguintes redações:
“Art. 11. .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
§3º - Ao servidor que exercer a Presidência da Comissão de Licitação, citada na alínea “b”, do § 1º, deste 
artigo, será concedida mensalmente Gratificação correspondente ao valor do padrão de vencimento BC04 
da tabela salarial da Lei Complementar nº 539, de 02 de junho de 2017, e suas alterações posteriores e, 
aos demais membros, será concedida gratificação correspondente a 60% (trinta por cento) do valor do 
mesmo padrão de vencimento mencionado.
 .........................................................................................................................................
§5º - Ao servidor que exercer a Presidência da Seção de Controle Interno e Ouvidoria, citada na alínea 
“d”, do § 1º, deste artigo, será concedida mensalmente Gratificação correspondente ao valor do padrão 
de vencimento BC04 da tabela salarial da Lei Complementar nº 539, de 02 de junho de 2017, e suas 
alterações posteriores e, aos demais, não será concedida gratificação.” (NR)
Art. 10 O Anexo IV da Lei Complementar nº 382, de 18 de abril de 2013, passa a vigorar alterado, com 
a seguinte redação:
“ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Situação Atual Situação Nova

Cargo / Função / 
Denominação Ref. Sal. Qtde. Cargo / Função / 

Denominação Ref. Sal.

Diretor-Superintendente: 
provimento em comissão

Subsídio 
equivalente ao 
de Secretário 
Municipal

01 Diretor-Superintendente: 
provimento em comissão

Subsídio 
equivalente ao 
de Secretário 
Municipal

01

Diretor Técnico:
provimento em comissão.

80% do valor do 
subsídio fixado 
para o Diretor 
Superintendente 

01 Diretor Técnico:
provimento em comissão.

80% do valor do 
subsídio fixado 
para o Diretor-
Superintendente

01

Diretor Executivo:
Provimento em 
comissão, a ser ocupado 
por servidor do quadro 
permanente do Poder 
Executivo Municipal, 
do Poder Legislativo 
e/ou das Autarquias 
Municipais, com mínimo 
de cinco anos de tempo 
de serviço municipal.

CD 101-3 – LC 
nº 346/11 01

Diretor Executivo:
Provimento em comissão, 
a ser ocupado por servidor 
do quadro permanente 
do Poder Executivo 
Municipal, do Poder 
Legislativo e/ou das 
Autarquias Municipais, 
com mínimo de cinco 
anos de tempo de serviço 
municipal.

NE
80% do valor do 
subsídio fixado 
para o Diretor-
Superintendente

01

Chefe de Divisão da 
Gestão de Recursos 
e Apoio ao Comitê 
de Investimentos: 
provimento em 
comissão.

CD 101-1 – LC 
nº 346/11 01

Chefe de Divisão da 
Gestão de Recursos 
e Apoio ao Comitê de 
Investimentos: provimento 
em comissão.

CD 101-1 – LC 
nº 346/11 01

Gerente III:
função gratificada.

§2º do Art.3º 
desta lei (LC nº 
382/13).

01 Gerente III:
função gratificada.

§2º do Art.3º 
desta lei (LC nº 
382/13).

01

Gerente I:
função gratificada.

§3º do Art.3º 
desta lei (LC nº 
382/13).

05 Gerente I:
função gratificada.

§3º do Art.3º 
desta lei (LC nº 
382/13).

05
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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RIOPRETOPREV
LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL N. 01/2022
EXTRATOS: ATA DE SESSÃO ÚNICA; HOMOLOGAÇÃO; CONTRATO Nº 06/2022
(Objeto: Venda de Imóvel Público)
SESSÃO: 11 de outubro de 2022 – às 09h00.
SITUAÇÃO: Em síntese da Ata, a participante Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio 
Preto – FUNFARME arrematou o imóvel pelo valor de R$ 12.405.000,00, com pagamento à prazo, 
além da entrada, ficando declarada vencedora do lote 01 do leilão.
Posteriormente, a autoridade competente adjudicou o objeto à vencedora após o pagamento do 
sinal/entrada equivalente a 10% do valor de arrematação, homologando oficialmente o certame.
CONTRATO: Ato contínuo, foi assinado o CONTRATO Nº 06/2022 com a arrematante, relativo ao 
compromisso de venda e compra do imóvel após a quitação total, com pagamento já recebido 
da entrada (R$ 1.240.500,00), mais previsão do valor total restante, de R$ 11.164.500,00 (onze 
milhões, cento e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), a serem pagos de forma parcelada, 
em 100 parcelas, com aplicação de juros de 5,42% ao ano, acrescido de correção monetária pelo 
IPCA/IBGE, nos termos legais. Data de assinatura: 17 de outubro de 2022, com vigência imediata.
A íntegra de tais atos e demais informações e documentos serão disponibilizados no site seguinte: 
<https://www.riopreto.sp.gov.br/riopretoprev>, na ABA “INFORMAÇÕES”.
Adriano Antonio Pazianoto, Leiloeiro Designado.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de deliberação colegiada da 
RIOPRETOPREV, em conformidade com o disposto no seu Regimento Interno, faz saber que na reunião 
ordinária realizada no dia 27/10/2022, foi deliberado (a):
a) Pela aprovação das Atas nº 292 e 298;
b) Pelo encaminhamento de correspondência à superintendência solicitando a reconsideração da decisão 
anteriormente proferida e o consequente custeio de todas as participações solicitadas pelos membros do 
colegiado no 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.
c) Pelo referendo das decisões proferidas pelo Comitê de Investimentos no mês de outubro de 2022;
d) Pela aprovação do balancete contábil de setembro de 2022;
e) Pela aprovação das informações sobre os investimentos da entidade no mês de setembro de 2022.
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

Assistente Técnico:
função gratificada.

§3º do Art.3º 
desta lei (LC nº 
382/13).

02 Assistente Técnico:
função gratificada.

§3º do Art.3º 
desta lei (LC nº 
382/13).

02

NR”
Art. 11  Ficam criados por esta Lei Complementar, no quadro de pessoal da RIOPRETOPREV, os seguintes 
cargos efetivos de Agente Previdenciário, com atribuições criadas e definidas pela Lei Complementar 
Municipal º 382, de 18 de abril de 2013, em seu artigo 3º e Anexo I:

I – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo: Nível Qtde. Padrão Salarial

Agente Previdenciário Médio 04 R-1

Art. 12 Os mandatos dos atuais diretores da Riopretoprev terão como termo final o dia 31/12/2024, 
respeitadas as demais disposições previstas em Lei.
Art. 13 As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar onerarão as dotações 
próprias do orçamento vigente do Município, suplementadas, se necessário.
Art. 14 Esta Lei Complementar entra vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 98/2021
Contratada: COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEÍCULOS LTDA
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa sem acréscimo de valor na contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e restaurativa nos 
caminhões da Frota do SeMAE, com fornecimento e aplicação de peças de reposição, genuínas ou 
originais e acessórios.
Valor Total: R$ 386.650,00   Data da assinatura: 26.10.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 20/2022 – CONCORRÊNCIA nº 01/2022 – PROC. nº 
05/2022. Contratada: J. NASSIF ENGENHARIA LTDA
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com acréscimo de valor e prorrogação do prazo de 
execução referente a construção de interceptor de esgoto nas margens esquerda e direita do Córrego 
dos Macacos no município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, 
máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
Valor do acréscimo: R$ 15.610,80  Prazo: 60 dias
Valor Total do Contrato após acréscimo:  R$ 2.514.209,54 Assinatura 27.10.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 83/2022 – PROCESSO SICOM 3371/2022
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes para o painel de acionamento das centrífugas.
Fica designado o dia 31.10.2022, às 14:00 h, para a retomada da sessão do pregão eletrônico em 
epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
S. J. R. P., 27.10.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro - SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 87/2022, Processo SICOM 3391/2022 
objetivando a Aquisição de 10 (dez) sensores de nível ultrassônicos para o monitoramento do 
sistema de análise e controle de vazão e nível nos processos existentes na Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) do SeMAE.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17.11.2022, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 21.10.2022 - Wagner Castilho Botaro - Diretor do Departamento de Sistema de 
Esgoto.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 1172285 – Beatriz Campos Primo Eireli. Valor: R$ 53.812,80. Motivo: 
Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta autarquia. Publicada por 
afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
João Marcelino Ruiz – Diretor do Dep. Administrativo Financeiro e de Pessoal
Nicanor Batista Junior – Superintendente
S.J. Rio Preto, 27.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
RESOLUÇÃO SMAA Nº 11/2022
DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Estabelece horários de funcionamento do Mercado Municipal em caráter definitivo
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Decreto nº 18.730, de 18 de novembro de 2020 e Decreto nº 18.791, de 14 de janeiro de 2021.
Considerando o Decreto nº 18.791, de 14 de janeiro de 2021, que estabelece a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento como órgão responsável pela gestão e administração do Mercado Municipal;
Considerando o artigo 25, da Lei nº 13.681, de 14 de dezembro de 2020, que atribui a Secretaria 
responsável pelo Mercado Municipal, a publicação de ato normativo próprio para regrar o funcionamento 
do Mercadão em horários distintos dos estipulados nos artigos 22, 23 e 24 da referida Lei;
Considerando a instituição de horário especial de funcionamento do Mercado Municipal em caráter 
experimental pelo período de 90 (noventa) dias, conforme validação do Conselho do Mercado Municipal, 
com vigência até o dia 31/10/2022;
Considerando nova consulta realizada ao Conselho do Mercado Municipal que decidiu durante a reunião 
ordinária nº 02, de 10 de outubro de 2022, por estabelecer novos horários de funcionamento ao Mercado 
Municipal;
Considerando que o Conselho do Mercado Municipal é composto por representantes dos concessionários, 
eleitos de forma democrática e direta para representa-los.
R E S O L V E :
Art. 1º. Ficam definidos os seguintes horários de funcionamento do Mercado Municipal a partir de 
01/11/2022:

Dia Horário obrigatório Horário Opcional

Abertura Fechamento
Segunda 8h às 18h 7h 19h

Terça 8h às 18h 7h 19h

Quarta 8h às 18h 7h 21h

Quinta 8h às 18h 7h 21h

Sexta 8h às 18h 7h 21h

Sábado 8h às 13h 7h 16h

Domingo 8h às 12h 7h 16h

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor no dia 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 08/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241033
RAZÃO SOCIAL: Banco Bradesco S.A.
ENDEREÇO: AV BADY BASSITT, 4821 IMPERIAL - VILA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1099100
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 
6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 09/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241034
RAZÃO SOCIAL: Banco Bradesco S.A.
ENDEREÇO: AV ALBERTO ANDALÓ - DR, 3301 FIOREZE – VILA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 838920
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 
6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 10/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241035
RAZÃO SOCIAL: Banco Bradesco S.A.
ENDEREÇO: R BERNARDINO DE CAMPOS, 3238 CENTRO - BAIRRO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3530
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807
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10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 11/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241036
RAZÃO SOCIAL: Banco Bradesco S.A.
ENDEREÇO: R BERNARDINO DE CAMPOS, 4024 REDENTORA - VILA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 750600
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 12/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241038
RAZÃO SOCIAL: Banco Bradesco S.A.
ENDEREÇO: AV POTIRENDABA, 1465 SANTA LUZIA - JD.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1047200
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 13/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241039
RAZÃO SOCIAL: Banco Bradesco S.A.
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DA PAZ, 2234 SÃO VICENTE - JD.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1101570
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 

abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 14/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241043
RAZÃO SOCIAL: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: AV BADY BASSITT, 3600 BOA VISTA – BAIRRO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1469650
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 15/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241046
RAZÃO SOCIAL: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO, 3036 CENTRO - BAIRRO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1476970
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

Edital - 16/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241047
RAZÃO SOCIAL: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 2857 CENTRO - BAIRRO
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1469680
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 17/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241072
RAZÃO SOCIAL: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: R RADIALISTAS RIOPRETENSES - DOS, 1000 CHÁCARA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1289850
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 18/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241091
RAZÃO SOCIAL: ITAU UNIBANCO S/A
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DA PAZ, 2390 SÃO VICENTE - JD.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1312580
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis.
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 19/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241093
RAZÃO SOCIAL: ITAU UNIBANCO S/A
ENDEREÇO: AV FARIA LIMA - BRIGADEIRO, 5766 SÃO PEDRO - VILA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1266900
Tendo em vista o novo Código de Posturas Municipal (Lei Complementar 650/2021); considerando a 
situação extraordinária enfrentada durante o ápice da pandemia de Covid-19 nos anos passados; e 
considerando o cenário positivo que hoje vivenciamos, entendemos necessário reinstaurar todos os 
procedimentos fiscalizatórios de rotina em estabelecimentos bancários de modo a verificar o cumprimento 
das normas vigentes e aplicáveis. 
Por todo o acima exposto, serve a presente notificação para fins estritamente comunicativos (SEM 
A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE SANÇÃO) a respeito da vigência das normas listadas 
abaixo, todas referentes a instituições bancárias.

LEI SITUAÇÃO LINK

11.697/2014 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.708/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/188816

10.662/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189856

10.711/2010 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.847/2015 https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189807

10.761/2010 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189757

10.925/2011 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189593

11.339/2013 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189176

11.510/2014 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/189005

11.781/2015 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.831/2015. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233001

11.787/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/233962

11.808/2015 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/235694

13.055/2018 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/275498

6.882/1997 Em vigor, alteração de redação 
Lei 11.569/2014. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/193644

9.451/2005 Em vigor, altera a Lei 6.882/1997. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191073

9.304/2004 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191220

9.454/2005 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191070

9.603/2006 Em vigor. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/190921

9.428/2005 Em vigor, alteração de redação 
Lei 9.525/2005 e 9.685/2006. https://riopreto.siscam.com.br/Documentos/Documento/191096

Atenciosamente,
São José do Rio Preto/SP, 27 de outubro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS (24/10 a 28/10/2022)
PROTOCOLO REQUERENTE

10497-22-SJP-HAB ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO

10495-22-SJP-HAB ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO

12090-22-SJP-VIA ALARI FURLAN DE JESUS

11708-22-SJP-HAB ALEX WILSON PINHEIRO

11174-22-SJP-ALV ALEXANDRE MATHEUS RAIMUNDO

11901-22-SJP-ACE ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO LTDA

11442-22-SJP-ALV ANDREY DUARTE BRAGA

11457-22-SJP-VIA ANDREY DUARTE BRAGA

12075-22-SJP-EDI ANEXO HO REDENTORA IMÓVEIS LTDA

11559-22-SJP-HAB ANGELO IGNACIO DE MATOS JUNIOR

10913-22-SJP-HAB ANTONIO MARCELO BREANZA

11924-22-SJP-VIA ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO

11126-22-SJP-SUB ARNALDO CECCONI, SONIA MARIA FERRIANI CECCONI

12105-22-SJP-ACE ARTE DO PASTEL RIO PRETO LTDA

9862-22-SJP-ALV ARY ATTAB FILHO

12153-22-SJP-VIA AUGUSTO CESAR LARANJA

9523-22-SJP-ALV AUGUSTO CESAR LARANJA

2022000288286 AURELIO JOSE RAMOS BEVILACQUA

11626-22-SJP-HAB AURORA CARLOTA CONSULI

11197-22-SJP-SUB BEATRIZ FERNANDES TORRES

12093-22-SJP-EDI BRUNA PEREIRA ZUCOLO

12099-22-SJP-EDI BRUNA PEREIRA ZUCOLO

9381-22-SJP-ALV CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

10932-22-SJP-HAB CARLOS DE OLIVEIRA FRANÇA, ELAINE CRISTINA RODRIGUES

11830-22-SJP-HAB CARLOS JOSÉ SIQUEIRA

11788-22-SJP-HAB CAROLINE MENEZES CASELLI

10531-22-SJP-LCO CASA DE SAÚDE SANTA HELENA LTDA

11275-22-SJP-ALV CASA DE SAÚDE SANTA HELENA LTDA

11108-22-SJP-ACE CASSIO HENRIQUE BRAGA AUTOMOTIVOS

8059-22-SJP-ALV CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP

12172-22-SJP-VIA CESALTINO SILVA JUNIOR

12265-22-SJP-VIA CIOD CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA

11260-22-SJP-ALV CLAUDEMIR CANOSSI

11263-22-SJP-ALV CLAUDEMIR RODRIGUES, SANDRA REGIN FALCO RODRIGUES

10955-22-SJP-ALV CLAUDIA ABINAGEM MASIERO NAZARETH

11166-22-SJP-HAB CLAUDINEI MACHADO CARNEIRO

11165-22-SJP-ALV CLAUDINEI MACHADO CARNEIRO

10550-22-SJP-ACE CONEPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA

11658-22-SJP-ALV CRISTIAN NUNES DE AZEVEDO, CLAUDIA MARTINS DE AZEVEDO

12114-22-SJP-VIA CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, REGIANE APARECIDA MARTINS SILVEIRA 
SANTOS

9366-22-SJP-VIA DANIEL RICHARD RAMOS GONÇALVES

11935-22-SJP-VIA DÉCIO SAES FACINCANI

5928-22-SJP-HAB EDER VASCONCELOS LEITE

11546-22-SJP-ALV EDLAINE SANT ANNA DE OLIVEIRA

9451-22-SJP-ALV EDMÍLSON DE MARCHI

7742-22-SJP-HAB EDMUNDO JABLONSKI

7741-22-SJP-ALV EDMUNDO JABLONSKI

9042-22-SJP-VIA EDNEI CESAR GIACHETTO

11279-22-SJP-ACE ELAINE CRISTINA LUCATO

10571-22-SJP-HAB ELISANGELA FERREIRA

10571-22-SJP-HAB ELISANGELA FERREIRA

10273-22-SJP-EDI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES ARROYO LTDA

12111-22-SJP-VIA ENZZO LUCIO ALMEIDA OLIVEIRA

5736-22-SJP-HAB ESPEDITO CLEMENTO DE SOUZA

11793-22-SJP-HAB EVS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A

11796-22-SJP-HAB EVS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A
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11374-22-SJP-ALV EZECHIEL CERAT, MAGALIE JOSEPH

11887-22-SJP-HAB FABIANO RODRIGO BEZERRA, SILVIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA

11978-22-SJP-HAB FERNANDO APARECIDO GONÇAVES

10224-22-SJP-ALV FLÁVIO ALMEIDA GONÇALVES

11997-22-SJP-VIA GABRIEL CAMPOS CABRAL

11998-22-SJP-VIA GENTIL ZANOVELLO AFFONSO

4333-22-SJP-HAB GERSON BELLINI

11601-22-SJP-ACE GOLD ICEL EQUIPAMENTOS E TRANSFORMADORES LTDA

12091-22-SJP-EDI HÉLIO CORBUCCI TREFIGLIO

12069-22-SJP-ACE HILTON HUGO DA SILVA FABBRI

12156-22-SJP-VIA HSA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS VOTUPORANGA LTDA

10981-22-SJP-ALV INCORPAR LTDA

12200-22-SJP-VIA JESUS DONIZETE SERAFIM

12196-22-SJP-VIA JESUS DONIZETE SERAFIM

11942-22-SJP-EDI JOÃO GOMES NETINHO

12112-22-SJP-VIA JOÃO HUMBERTO BOTELHO GENNARI

11567-22-SJP-ALV JOÃO NAVARRO NETO

9899-22-SJP-HAB JOÃO PAULO BRANCO PERES

9909-22-SJP-ALV JOÃO PAULO BRANCO PERES

10594-22-SJP-HAB JOHNNY DO NASCIMENTO ANICETO, LIELE ALICE NOGUEIRA ANICETO

11690-22-SJP-ALV JOSÉ HAROLDO MARSOLA JUNIOR

12088-22-SJP-VIA JUAN ALEJANDRO YUGAR LOPES

12087-22-SJP-VIA JUAN CARLOS YUGAR TOLEDO
12120-22-SJP-ALV JULIANO HENRIQUE DE SOUZA

7453-22-SJP-AUT JULIO CESAR ARABE GOMES DA SILVA, CIRO ARABE GOMES DA SILVA, JAQUELINE 
APARECIDA JULIATTI ARABE

10876-22-SJP-EDI KARINA DE MENDONÇA SANT’ANNA
10398-22-SJP-VIA KARINA FERREIRA DE CASTRO, GUSTAVO SILVA ALMEIDA
11817-22-SJP-HAB KAUE RODRIGUES DA CUNHA
12117-22-SJP-VIA LAILA DI PATRIZI
12115-22-SJP-VIA LAILA DI PATRIZI
10285-22-SJP-ALV LEOPOLDINA FLORENCIO DE ATAIDE
11584-22-SJP-HAB LINDOMAR ALVES DA SILVA, ROSEMARA BONFIM DA SILVA
11149-22-SJP-ALV LUAN ED GEORGE ALVES
10788-22-SJP-SUB LUCY ELIANA VALIENGO BERNI RAMOS
10562-22-SJP-HAB LUIZ ANTONIO DE SOUZA
10537-22-SJP-SUB LUIZ ANTONIO DE SOUZA
1044-22-SJP-HAB LUIZ CARLOS FERNANDES
11247-22-SJP-ACE MAFRA TECNOLOGIAS LTDA
12003-22-SJP-VIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE
9404-22-SJP-HAB MARCO ANTONIO DA SILVA, ADRIANA JOSELY GODA DE MORAES SILVA
9382-22-SJP-ALV MARCO ANTONIO DA SILVA, ADRIANA JOSELY GODA DE MORAES SILVA

11503-22-SJP-HAB MARCOS TOSHIO NIWA
11536-22-SJP-ALV MARIA CLARICE DE CARVALHO MIQUELETTI, JAIR MIQUELETTI
11436-22-SJP-HAB MARIA INÊS VELOSO PAIXÃO
11360-22-SJP-HAB MARIANA GRIGOLIN AREDES
11259-22-SJP-ALV MARLI NOGAROTO
11786-22-SJP-HAB MELISSA DE FREITAS VILACOBA RODRIGUES
12062-22-SJP-VIA MELISSA DE FREITAS VILACOBA RODRIGUES
12180-22-SJP-ALV MIRLLON SOARES RODRIGUES
11659-22-SJP-ACE NR LUSTRES
11961-22-SJP-VIA OSMAR CHRISPIM DE OLIVEIRA
12065-22-SJP-VIA OSVALDO PELOZO
12064-22-SJP-VIA OSVALDO PELOZO
11301-22-SJP-EDI PAULO EDUARDO DE MACEDO
9764-22-SJP-HAB PETERSON SAN TIAGO RIBEIRO DE SOUZA
11371-22-SJP-HAB QUINTA DO GOLFE QD. 29 LT. 13 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
11866-22-SJP-ALV RAFAELA DE ALMEIDA RODRIGUES
9185-22-SJP-HAB REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA
11474-22-SJP-HAB RICARDO CARDOSO DE CARVALHO
11473-22-SJP-ALV RICARDO CARDOSO DE CARVALHO
11475-22-SJP-HAB RICARDO CARDOSO DE CARVALHO
9753-22-SJP-ALV RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 449 LTDA
11988-22-SJP-VIA ROBERVAL ALVES MAGALHAES
11947-22-SJP-VIA RODRIGO MORAIS EGIDIO
12026-22-SJP-VIA RONALDO ALVES DOS SANTOS BATISTA
8780-22-SJP-HAB RONALDO ATILANO CABRAL ALVES

10587-22-SJP-ACE ROSA ELISABETE ALVES
12009-22-SJP-VIA SANDRA HADAD ABILEL
12009-22-SJP-VIA SANDRA HADDAD
12015-22-SJP-VIA SANDRA HADDAD
12047-22-SJP-ALV SHIRLEI TARGA DE OLIVEIRA, ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA
11562-22-SJP-ALV SILVIA LORENCINI
8078-22-SJP-ALV SIMONE NEVES BOAVENTURA

11407-22-SJP-HAB THIAGO ETEOCLES DELSIN DE SIQUEIRA
11406-22-SJP-HAB THIAGO ETEOCLES DELSIN DE SIQUEIRA
9999-22-SJP-ALV THIAGO HENRIQUE BONOTO
11995-22-SJP-VIA TIAGO CORREA SALDANHA
11808-22-SJP-ALV VALDECIR DOS SANTOS
12017-22-SJP-ACE VITAL PET RIO PRETO LTDA
11580-22-SJP-HAB WAGNER ROBERTO FERNANDES
10075-22-SJP-HAB WILLIAM CARVALHO CAMPOS
9416-22-SJP-VIA YASMIM AZEVEDO BRANCO
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11161-22-SJP-HAB ANA MARIA VIEIRA

10753-22-SJP-ALV ANA MARIA VIEIRA

12184-22-SJP-VIA ANTONIO CARLOS EGEA

11874-22-SJP-BAI APARECIDA PERPÉTUA DE CA...

11676-22-SJP-DIR CARLOS CESAR MARTINS, AL...

12100-22-SJP-GER CAROLINE PIROLO OVANDO

11873-22-SJP-ACE CLINICA DR TOUFIK RAHD &...

12257-22-SJP-BIC CONDOMINIO EDIFICIO ANIC...

11835-22-SJP-ACE DAVID RIBEIRO

12106-22-SJP-HAB DEVAIR DIAS DOS SANTOS

12104-22-SJP-ALV DEVAIR DIAS DOS SANTOS

12043-22-SJP-ACE EDUARDO CAZUCHE BALDENEB...

11317-22-SJP-ALV ELSA MARIA MARABEIS, JOS...

11036-22-SJP-ALV ESTER DA SILVA MONTESIN ...

11962-22-SJP-SUB FAJ NEGOCIOS IMOBILIARIO...

11177-22-SJP-EDI FERNANDO FERNANDES VIZZA...

11389-22-SJP-ALV GRAHAN-BELL ADMINISTRADO...

3369-22-SJP-ALV HELIO DE SOUZA BARBOSA J...

12220-22-SJP-VIA HEWERTON FERNANDO GOES

12221-22-SJP-VIA HEWERTON FERNANDO GOES

9295-22-SJP-HAB IMAVEN IMOVEIS LTDA

9294-22-SJP-HAB IMAVEN IMOVEIS LTDA

7473-22-SJP-ACE JACKELINE MARYON VERNILL

11605-22-SJP-GER JAIRO RICHARD GIUSTI

11722-22-SJP-VIA JÉSSICA ALVES DA SILVA G...

11651-22-SJP-VIA JÉSSICA ALVES DA SILVA G...

11649-22-SJP-SUB JÉSSICA ALVES DA SILVA G...

12362-22-SJP-BIC JOSE LUIZ ZILLI

12213-22-SJP-ACE JOSÉ MANOEL DE AGUIAR BA...

12374-22-SJP-GER LIGIA CRISTINA MELARA CO...

4799-22-SJP-IFR MÁRCIO RODRIGO ZAGO EIRE...

11789-22-SJP-ALV MELISSA DE FREITAS VILAC...

11964-22-SJP-VIA MRV LXXXV INCORPORACOES ...

7933-22-SJP-DIR MRV LXXXV INCORPORACOES ...

12094-22-SJP-ACE MVT CAMPINAS - COMÉRCIO ...

12215-22-SJP-GER PACAEMBU SÃO JOSÉ DO RIO...

2041-22-SJP-ALV PAULA CAROLINA FERRO COE...

3172-22-SJP-ALV PAULO CESAR MODESTO, ELA...

10754-22-SJP-ACE RICARDO ANTÔNIO MIGUEL

11264-22-SJP-DIR RIO PRETO EMPREENDIMENTO...

11283-22-SJP-HAB SHALISY DE ALMEIDA

7420-22-SJP-HAB SILMARA PERPÉTUA DOS SAN...

12100-22-SJP-ALV SILVANA MEIKO ITOYAMA CA...

12103-22-SJP-HAB SILVANA MEIKO ITOYAMA CA...

10645-22-SJP-SUB SJP VITTA RESIDENCIAL 40...

12245-22-SJP-BIC TAIANE CEZÁRIO ZOCCAL

11986-22-SJP-ACE VALMIR ROGERIO ORTEGA PR...

11791-22-SJP-ACE VANDERLEI MOROZINI JUNIO...

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6230/2022
Fica notificada, PBX Empreendimentos Administração de Imóveis Ltda, proprietária do imóvel sito à 
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira-Presidente, quadra 13, lote 03-04, Jd. Moysés Miguel Haddad, 
que em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 006230/2022, datada em 21/10/2022, 
assinada pelo agente fiscal de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção sem o devido 
Alvará de Construção (instalação de container) em desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de 
Obras e Edificações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 
e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e 
Telégrafos o AR BR 78250654 6 BR acusando “mudou-se” 
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas 
citadas leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) 
dias a eliminação da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor 
de R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
MARIA APARECIDA MARTINS BRASILIANO 01452/22 AIF-L-C 000010

NIVALDO JOSE DE PAULA 01453/22 AIF-M-P 000011

PAULO MIRANDA CIRURGIA PLASTICA LTDA 01455/22 AIF-S-V 000182

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

ADRIANA MARIA MARAFAO 
DOMINGUEZ 02500/20

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

CENTAVOS)
NRM-P-A 000147

LUIZ CARLOS PEREIRA 02492/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REIAS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000146

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ADALBERTO GOMES NOGUEIRA 00489/19 AIF-M-C 00176

CRISTIANO SAQUETI DE MACEDO 00460/19 AIF-M-C 000166

MARTINELI AUTO POSTO LTDA 00475/19 AIF-M-C 000169

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

3 MARIAS FESTAS LTDA 00979/20 AIF-A-V 000129

CRITEC INOX COMERCIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME 01852/20 AIF-A-S 000102

DESILUX RIO PRETO DECORAÇÃO LTDA ME 01236/20 AIF-A-N 000214

DROGARIA BUSTOS MORENO LTDA 01758/20 AIF-L-C 000095

GLAUCIA MARIA DE LORENZO EPP 00978/20 AIF-A-M 00246

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSE DO 
RIO PRETO 01054/18 AIF-S-A 000092

ORTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGIA LTDA 01692/20 AIF-S-H 000176

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 00414/20 AIF-S-F 000097

PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME 01293/20 AIF-A-LF 000098

SORVETERIA LOPES RIO PRETO LTDA ME 01234/20 AIF-A-N 000212

TORRES & CORSINI SORVETES LTA ME 01064/20 AIF-L-C 000072
São José do Rio Preto, 28 de Outubro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária
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Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO 

 

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt 
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual) 

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022 

RECEITA DE IMPOSTOS 

Previsão Atualizada para o Exercício Arrecadação até o Período 

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL 

Para o Exercício (Prev. Atualizada)  Até o Período (Arrecadação) 
 

PRÓPRIOS 18.264.000,00 17.885.085,31 TOTAL (25%) 14.426.000,00 13.311.647,46 

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 21.940.000,00 20.959.667,38   

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 17.500.000,00 14.401.837,14   

TOTAL 57.704.000,00 53.246.589,83   

RETENÇÕES AO FUNDEB 7.560.000,00 6.814.372,53   

RECEITA LÍQUIDA 50.144.000,00 46.432.217,30   
 

 

 DESPESAS  TOTAIS  

 Dotacao Atualizada 
(para o Exercicio) 

 Despesa Empenhada 
(ate o Periodo) 

 Despesa Liquidada 
(ate o Periodo) 

 Despesa Paga 
(ate o Periodo) 

 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

TOTAL 16.123.900,00 27,94 12.675.555,86 23,81 10.969.842,54 20,60 10.420.313,84 19,57 
EDUCAÇÃO INFANTIL 5.218.900,00 9,04 3.593.774,17 6,75 2.664.950,77 5,00 2.297.076,26 4,31 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3.345.000,00 5,80 2.267.409,16 4,26 1.490.519,24 2,80 1.308.865,05 2,46 
RETENÇÕES AO FUNDEB 7.560.000,00 13,10 6.814.372,53 12,80 6.814.372,53 12,80 6.814.372,53 12,80 

 

DESPESAS LÍQUIDAS 

TOTAL 12.675.555,86 23,81 10.969.842,54 20,60 10.420.313,84 19,57 
EDUCAÇÃO INFANTIL 3.593.774,17 6,75 2.664.950,77 5,00 2.297.076,26 4,31 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2.267.409,16 4,26 1.490.519,24 2,80 1.308.865,05 2,46 
RETENÇÕES AO FUNDEB 6.814.372,53 12,80 6.814.372,53 12,80 6.814.372,53 12,80 

 
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
 

    

 

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt 
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020) 

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022 

RECEITAS DO FUNDEB 
Previsão Atualizada Arrecadação 

para o Exercício até o Período 

RETENÇÕES AO FUNDEB 

Prev. Atualizada Retido Ate o Periodo Para Exercicio 
 

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 15.800.000,00 13.997.144,56 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 7.560.000,00 6.814.372,53 
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 101.000,00 245.053,39    

TOTAL 15.901.000,00 14.242.197,95    

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 
Previsão Atualizada Arrecadação 

para o Exercício até o Período 

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO 
 

Transferências Recebidas Retenções 

TOTAL DA RECEITA 15.901.000,00 14.242.197,95 TOTAL DA RECEITA 13.997.144,56 6.814.372,53 
 

 
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) 7.182.772,03 

 

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 
 

DESPESAS TOTAIS 
Dotacao Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada  Despesa Paga 
(para o Exercicio)  (ate o Periodo)  (ate o Periodo) (ate o Periodo) 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

TOTAL 23.648.000,00 148,72 13.366.018,29 93,84 11.986.319,72 84,16 10.310.534,95 72,39 
MAGISTÉRIO 12.220.000,00 76,85 9.660.889,54 67,83 9.660.889,54 67,83 8.260.865,94 58,00 
OUTRAS 11.428.000,00 71,86 3.705.128,75 26,01 2.325.430,18 16,32 2.049.669,01 14,39 
   DEDUÇÔES      

TOTAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MAGISTÉRIO   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OUTRAS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS LÍQUIDAS 
TOTAL 13.366.018,29 93,84 11.986.319,72 84,16 10.310.534,95 72,39 
MAGISTÉRIO 9.660.889,54 67,83 9.660.889,54 67,83 8.260.865,94 58,00 
OUTRAS 3.705.128,75 26,01 2.325.430,18 16,32 2.049.669,01 14,39 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

MAGISTÉRIO (70%) 11.130.700,00 9.969.538,57 

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

EDITAL 03/2022

A Prefeitura Municipal de Mirassolândia, neste ato representado 
pela Prefeita, Excelentíssima Senhora Célia Aparecida Fiamenghi 
dos Santos Matos e a Comissão Especial de Processo Seletivo, 
tornam público nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a 
abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para 
contratação por tempo determinado e em caráter precário de 01 
(uma) Mãe Social, com regime jurídico pela Consolidação das 
Leis do Trabalho-CLT e regime previdenciário - Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS).
Jornada de Trabalho Semanal Lei Complementar Municipal 45/2015 
de 29 de Maio de 2015, salário R$ 1.854,22 requisitos de acordo com 
o artigo 9º da Lei Federal n°: 7644/1987 de 18 de dezembro de 1987.

Mirassolândia, 27 de outubro de 2022.

Célia Aparecia Fiamenghi dos Santos Matos
Prefeita

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 39/2022. 

Objeto: Registro de preços para a aquisição de computadores 
destinados a diversos setores da Prefeitura de Tanabi – SP, ficando 
designado para o dia 18 de novembro de 2022, às 09h15min, à 
sessão de entrega, credenciamento e abertura dos envelopes. O 
edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito 
à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis, ou pelo 
site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 27 de outubro de 2022. Fernando 
Cardoso Casarin – Pregoeiro. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito 
Interino do Município.

Editais

ASSOCIAÇÃO DE VIAJANTES DA ARARAQUARENSE
São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2022

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação de Viajantes da Arara-
quarense(A.V.A), Sr. Paulo Roberto Ambrósio, usando das suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo capítulo ll, artigo 30,F1,ll do estatuto social da 
entidade representativa, convoca os senhores associados para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar -se no dia 11 de Dezembro de 
2022(domingo), em sua sede local sita á av. Brigadeiro Faria Lima,5913,das 
08:00 horas às 12:00 horas. Na ocasião, serão as seguintes ordens do dia:

1-Apresentação de contas da última gestão
2-Eleição do Conselho Deliberativo Biênio Janeiro/2023- Dezembro/2024

Atenciosamente
Paulo Roberto Ambrósio
Presidente da Diretoria Executiva da A.V.A

Em 10 meses, 70 grades de bueiros desaparecem
SEGURANÇA

Nos primeiros dez meses 
deste ano foram roubadas ou 
destruídas 70 grades de buei-
ros e 30 tampas dos poços de 
visitas (PV), que ficam no cru-
zamento de ruas e avenidas. A 
Prefeitura não consegue esti-
mar o custo para a reposição.  

Para estimar os prejuízos 
causados pelo desaparecimen-
to dos equipamentos ou custo 
de manutenção, vários fatores 
são levados em consideração. 
O tipo de manutenção que é 
realizada, o material utilizado 
para a fabricação dos produtos 
e da mão de obra investida. 
A informação é do secretário 
dos Serviços Gerais, Ulisses 
Ramalho (Patriota).  

A maior parte dos pedidos 
de substituição ou manuten-
ção desses equipamentos se 
concentram nos bairros João 
Paulo II, Lealdade e Amizade, 
Nova Esperança, Califórnia, 
Jardim. Nunes e Santo Antô-
nio. Por outro lado, das 70 uni-
dades subtraídas este ano, 10 
foram na Avenida Bady Bassitt 
e duas nas proximidades do 
Shopping Cidade Norte. Cada 
grade mede 2X40 e 1,20X40.  

Pedidos para substituição 
ou manutenção de grades e 
tampas ou denúncia de desa-
parecimento devem ser feitas 
na Secretaria dos Serviços 
Gerais da Prefeitura.  

Danos 
A falta das tampas de 

bueiros e dos poços de visita 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

podem provocar danos e di-
versos acidentes, como que-
da de pedestres, avarias em 
veículos, acúmulo de resíduos 

volumosos que deslocados 
com as chuvas e que provo-
cam entupimento de galerias, 
dentre outros.

QUATAR

Olímpia terá exibição de jogos 
do Brasil na Copa em praça

A menos de um mês da 
Copa do Mundo Fifa 2022, a 
prefeitura de Olímpia anun-
ciou que vai promover uma 
iniciativa chamada “Copa no 
Coreto”, que vai transmitir os 
jogos do Brasil na Praça Rui 
Barbosa. A ação visa fomentar 
o entretenimento e movimen-
tar o centro da cidade, escalan-
do o público para torcer pela 
seleção na Copa do Mundo 
do Qatar, que será a vigésima 
segunda edição do evento es-
portivo e maior torneio inter-
nacional masculino organizado 
pela Federação Internacional 
de Futebol. 

Com isso, será montado um 
telão de LED no Coreto para 
exibição dos jogos, nas datas e 
horários em que o Brasil estiver 
em campo. Além disso, serão 
disponibilizadas cadeiras e 
haverá a distribuição gratuita 
de pipoca. Oportunidade para 
reunir as famílias, amigos e 
toda população, escalando 
todos para essa torcida. 

Com sede em sete cidades, o 
campeonato será disputado de 
20 de novembro a 18 de dezem-
bro, sendo a primeira edição 
no Oriente Médio e a última a 

ter o formato de 32 equipes, já 
que a próxima etapa no ano de 
2026, que acontecerá no Cana-

dá (EUA e México), passará a 
ter 48 equipes na competição. 

Os jogos da primeira fase 
serão transmitidos no “Copa 
no Coreto” na estreia do Bra-
sil, no dia 24 de novembro 
(quinta-feira), às 16h, na par-
tida Brasil x Sérvia; no dia 28 
(segunda-feira), às 13h, no jogo 
Brasil x Suíça; e no dia 02 de 
dezembro (sexta-feira), às 16h, 
na disputa entre Brasil x Cama-
rões. Para as próximas fases, 
se o Brasil continuar na com-
petição, novas datas e horários 
da exibição dos Jogos do ‘Copa 
no Coreto’ serão comunicados 
pela Prefeitura.
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Os jogos da primeira 
fase serão transmi-
tidos no “Copa no 
Coreto” na estreia 
do Brasil, no dia 24 
de novembro (quin-
ta-feira), às 16h, 
na partida 
Brasil x Sérvia
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