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Em coletiva,  Jair Bolsonaro disse que atos pacíficos são bem-vindos e não mencionou Lula 

PROJETO 

Branco tenta 
emplacar  23 
vereadores
na Câmara 

O vereador Anderson 
Branco (PL) protocolou 
nesta terça-feira, 1º, pro-
jeto de Emenda à Lei Or-
gânica para aumentar de 
17 para 23 o número de 
cadeiras na Câmara de Rio 
Preto.  POLÍTICA  Pág.3

A Polícia Civil de Rio Preto incinerou 
aproximadamente meia tonelada de 
drogas na tarde desta terça-feira, 1 
de novembro. 
Cocaína, crack, ecstasy, maconha 
e anabolizantes destruídos tinham 
sido apreendidos pelos sete distritos 
policiais da cidade. POLÍCIA  Pág.4

Polícia Civil 
incinera meia 
tonelada de 
entorpecentes
apreendidos 
pelos sete 
distritos 

TRÁFICO

Incineração foi acompanhada por delegado 

1.120 VAGAS

Centro Paula 
Souza abre 
concurso 
público
O Centro Paula Souza 
(CPS), que administra as 
Escolas Técnicas (Etecs) e 
as Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs) estaduais, está 
com inscrições abertas para 
contratação de servidores 
administrativos. O con-
curso público oferece 1.120 
vagas de emprego perma-
nente. CIDADES Pág.B7

UNANIMIDADE

Projeto que 
cria emendas 
impositivas 
é aprovado 
Com os votos de todos os 17 
vereadores, a Câmara apro-
vou durante sessão nesta 
terça-feira, 1, projeto de 
emenda à Lei Orgânica do 
Município que cria as cha-
madas emendas impositi-
vas que dão aos vereadores 
até 1,2% da receita corrente 
líquida da Prefeitura para 
indicações obrigatórias. 
POLÍTICA Pág.3

FLAGRANTE

Denúncia leva 
Deic e Dise a 
prenderem 
traficante
POLÍCIA  Pág.4

FEMINICÍDIO

Órfãos podem
passar a ter 
direito a auxílio
financeiro  
POLÍCIA  Pág.3

Biro-Biro joga 
em Bálsamo 
A equipe Master do Co-
rinthians será uma das 
grandes atrações da come-
moração dos 102 anos da 
cidade vizinha, Bálsamo.  
ESPORTE Pág.B8

DENGUE

Vítimas do 
Aedes chegam 
a 18.692 em 
dez meses

PANDEMIA

Sem morte por 
Covid, outubro 
é  o mês
menos letal

Está tudo pronto nos quatro cemitérios do município e no Jardim Paz, que é particular, 
para o Dia de Finados. A Prefeitura de Rio Preto espera cerca de 50 mil pessoas nos ce-
mitérios da Ressurreição, na Vila Ercília, São João Batista, no Aeroporto, de Engenheiro 
Schmitt e de Talhado. No único cemitério particular, Jardim da Paz, não há previsão 
de público.  
                       COTIDIANO  Pág.5

Região tem novas manifestações 
Pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre os resultados das 
eleições, na tarde desta terça-feira (1º), no Palácio do Alvorada, residência oficial. A 
manifestação ocorreu dois dias depois da vitória de Lula (PT). Ele criticou bloqueios 
que prejudicam as pessoas, mas disse que atos pacíficos são bem-vindos. Em Rio Preto 
e região, manifestantes paralisaram rodovias pelo segundo dia seguido.   Pág.2

RIO PRETO

Feriado deve 
levar 50 mil 
a cemitérios 
em Rio Preto 

CIDADES  Pág.5CIDADES  Pág.5

CONTRA CANADÁ

Pia convoca
seleção
feminina para 
amistosos 
ESPROTES  Pág.B8

Divulgação

Câmara Municipal

Divulgação

Divulgação

FINADOS
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Política PARALISAÇÃO
Diretoria da PRF nega ter se omitido e permitido 
bloqueios em rodovias. Autoridades ainda não 
identificaram as lideranças dos protestos

Por volta de 16h desta 
terça-feira (1) o Comando Es-
tadual da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) anunciou em 
coletiva em São Paulo que os 
dois bloqueios na BR 153 em 
Rio Preto e em José Bonifácio 
terminaram. A Concessionária 
Triângulo do Sol postou nas 
suas redes sociais às 15h.

O fechamento de rodovias 
estaduais continuava pontual 
até às 18 de ontem na região 
de Rio Preto, com lentidão 
em vários pontos. Pela manhã 
ainda, além das duas parali-
sações na BR 153, persistiu 
um longo congestionamento 
na W. Luís entre Rio Preto e 
Mirassol. Chegou a 8 quilôme-
tros nos dois sentidos.

Jeitinho
No período da manhã, até 

às 15h, para conseguir passar 
em Rio Preto pela BR 153 a Po-
lícia Rodoviária Federal, com a 
ajuda da PM, transferiu o trân-
sito das pistas principais para 
a marginal Aniloel Nazareth e 
ruas dentro do município.

Rodoviária
sem ônibus

A Empresa Municipal de 
Urbanismo (Emurb), que 
administra a rodoviária, emi-
tiu uma nota no começo da 
manhã explicando que as 
empresas que fazem linhas 
intermunicipais e interes-

Mais um dia de bloqueio nas rodovias; 
hoje tem manifestação na frente do TG

PRÓ-BOLSONARO

Dois bloqueios na BR 153 
terminaram às 15h;
estradas estaduais
ainda mantinham
paralisações

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Alckmin vai  
coordenar  
equipe de 
transição 

taduais estão suspendendo 
as atividades (chegadas e 
saídas) devido a interdições 
em várias partes do estado e 
do país. Chegadas e saídas de 
ônibus foram interrompidas. 
A Emurb não sabia quando a 
situação vai ser normalizada, 
o que começou a acontecer no 
período da tarde.

Protestos no
Tiro de Guerra

No meio de todos os pro-
testos nas rodovias da região, 
correu o dia todo nas redes so-
ciais um flyer convocando os 
militantes bolsonaristas para 
uma grande manifestação a 
partir das 8h30 desta quar-
ta-feira (2), na frente do Tiro 
de Guerra. Não foi possível 
identificar a liderança.

O dia
Esta terça-feira começou 

com paralisações em quase 
todo o país. A direção da Polí-
cia Rodoviária Federal emitiu 

comunicado afirmando que 
havia desbloqueado 192 inter-
dições em várias rodovias em 
todo o país, mas admitiu que 
ainda eram 271 paralisações 
espalhadas por várias rodo-
vias de 23 estados brasileiros. 
O balanço foi das 6h.

No meio do dia eram mais 
de 400 pontos interditados 
em 25 estados e no Distrito 
Federal. As duas rodovias que 
cortam Rio Preto continu-
vam interditadas por grupos 
bolsonaristas que discordam 
do resultado da eleição pre-
sidencial do último domingo. 
Chegadas e saídas de ônibus 
foram interrompidas.

O dia na região
de Rio Preto

Entre a segunda e a terça-
-feira (1) a Região Noroeste foi 
tomada por 19 manifestações 
nas estradas estaduais. A 
maioria dos protestos termi-
nou às 24h. Parte deles foi 
retomada na manhã de terça. 

A presidente do PT, 
Gleisi Hoffmann, afirmou 
ontem (1º) que o presi-
dente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva, escolheu 
o vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin, para 
coordenar a equipe de 
transição para o novo 
governo. De acordo com 
Hoffmann, até o momen-
to, só estão confirma-
dos na equipe, além de 
Alckmin, o ex-ministro 
Aloizio Mercadante e ela 
própria, presidente do 
PT. Outros nomes serão 
definidos a partir da pró-
xima quinta-feira.

“O Geraldo Alckmin 
é o vice-presidente da 
República e tem mais do 
que legitimidade e poder 
político e institucional 
para conduzir isso, então 
a decisão do presidente 
[Lula] foi nesse senti-
do”, disse, em entrevista 
coletiva. “Como o Mer-
cadante foi coordenador 
de programa de governo 
e tem essa relação com 
os nossos programas, ele 
vai estar junto na equipe. 
E eu também vou estar 
junto na parte da política 
e na relação com os par-
tidos”, disse Hoffmann.

A presidente do PT 
ressaltou que todos par-
tidos que participaram da 
frente ampla formada em 
torno da candidatura de 
Lula terão participação 
na equipe de transição. 
“Quero deixar claro isso, 
nessa comissão, a parti-
cipação de todos os par-
tidos que tiveram conos-
co nessa caminhada. Os 
partidos que estiveram 
na coligação, que fizeram 
a disputa eleitoral, vão 
participar também do 
processo de transição”.

Hoffmann ressalvou, 
no entanto, que a par-
ticipação na equipe de 
transição não significa 
que os escolhidos serão, 
necessariamente, futuros 
titulares dos ministérios. 
“Importante também dei-
xar bem claro para vocês 
que quem participa dessa 
comissão de transição 
não quer dizer que vai 
ser ministro ou ministra”, 
disse. “O presidente Lula 
não abriu essa discus-
são”, acrescentou.

A presidente do PT 
ainda enumerou os prin-
cipais pontos em que 
a equipe de transição 
deverá se debruçar ini-
cialmente. Segundo ela, 
a preocupação inicial está 
relacionada ao orçamen-
to para 2023 e a situação 
fiscal do governo.

“Nós queremos que o 
auxílio Brasil seja de R$ 
600, que tenha reajuste 
do salário, essas ques-
tões nós vamos discutir. 
Mas mais do que isso nós 
também queremos ver 
como é que está a situa-
ção fiscal, porque a gente 
tem poucas informações 
sobre isso. A ideia é ter 
um quadro geral”. 

Nas proximidades de Rio Pre-
to, o maior deles na W. Luís, 
em direção a Mirassol.

Os manifestantes permi-
tiam apenas a passagem de 
ambulâncias, veículos po-
liciais e de suprimento que 
pode estragar seguir viagem. 
Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Estadual, às 18 eram 120 
bloqueios.

PM
A Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) anunciou no final 
do dia que estava preparando 
uma grande ação com a Polícia 
Militar (PM). Ela só não tinha 
se realizado porque a PM es-
tava estudando os pontos de 
interrupção nas rodovias que 
a PRF passou.

O movimento
Os caminhoneiros come-

çaram o movimento ainda no 
domingo à noite, após o anún-
cio da vitória do ex-presidente 
Lula (PT) como futuro presi-

Pelo segundo dia consecutivo, apoiadores e caminhoneiros bolsonaristas ocuparam rodovias da região

dente do Brasil, a partir de 1º 
de janeiro do ano que vem.

Ao longo desta segunda e 
terça-feira, o movimento dos 
caminhoneiros foi engrossa-
do por partidos e militantes 
bolsonaristas que acabaram 
se juntando aos vários grupos 
que fazem os protestos.

Decisão do STF
Os ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) refe-
rendaram a decisão do pre-
sidente do Tribunal Federal 
Eleitoral (TSE) que determi-
nou multa de R$ 100 mil para 
cada caminhão que estivesse 
deliberadamente fechando a 
passagem de outros veículos 
nas estradas. Ele também de-
terminou que os governadores 
usassem as Polícias Militares 
para garantir o direito de ir e 
vir e acabar com os bloqueios.

Garcia
Ao meio dia, o governador 

de São Paulo, Rodrigo Garcia 
(PSDB), anunciou que a PM 
paulista ia dar retaguarda 
para que as Polícias Rodovi-
árias Estadual e Federal ter-
minassem com os bloqueios. 
A partir do anúncio, outros 
governadores também fizeram 
o mesmo e informaram em 
redes sociais.

Bolsonaro
No final da tarde, o pre-

sidente Jair Bolsonaro (PL) 
pediu aos militantes bolsona-
ristas que respeitem o direito 
e ir e vir. Foi o sinal para 
colocar fim à manifestação, 
No entanto, presidente não 
condenou o ato. E disse que 
os brasileiros têm o direito de 
se manifestar, mas pediu que 
não sejam usadas as táticas da 
esquerda.

Samia DIAS

DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br

‘Dentro das quatro linhas’
O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez nesta terça-feira (1º), 

dois dias após o resultado do segundo turno, o primeiro pronun-
ciamento após perder a eleição. Bolsonaro fez uma fala curta, de 
dois minutos, em que disse que continuará cumprindo a Cons-
tituição. Em seu pronunciamento, Bolsonaro discordou de ser 
chamado de antidemocrático e disse que sempre jogou "dentro 
das quatro linhas da Constituição". "Sempre fui rotulado como 
antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre 
joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei 
em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto 
presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo 
todos os mandamentos da nossa Constituição", afirmou. 

Manifestações
Bolsonaro também disse que "manifestações pacíficas são 

bem-vindas" e criticou ocupações. Caminhoneiros que apoiam 
o presidente fazem bloqueios em estradas do país desde o fim 
do domingo (30). "Quero começar agradecendo os 58 milhões 
de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outu-
bro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e 
sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As 
manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos 
métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudi-
caram a população, como invasão de propriedade, destruição 
de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", continuou.

Transição
Em seguida, logo após o pronunciamento, o ministro da 

Casa Civil, Ciro Nogueira, reconheceu a vitória de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e disse que foi autorizado a iniciar a tran-
sição do governo quando o PT formalizar Geraldo Alckmin 
(PSB) na coordenação desse processo. Mais cedo nesta 3ª 
feira, Bolsonaro convidou alguns ministros do STF para uma 
reunião do Palácio da Alvorada. No entanto, a divulgação do 
encontro irritou os magistrados e a reunião foi cancelada. A 
intenção de Bolsonaro era explicar aos ministros o que é seu 
juízo a respeito do resultado eleitoral de domingo, 30. 

O escolhido
O presidente eleito Lula (PT) escolheu o seu vice-presi-

dente, Geraldo Alckmin (PSB), para coordenar a equipe de 
transição. O martelo foi batido na manhã desta terça-feira 
(1º) em uma reunião com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, 
Alozio Mercadante, responsável por elaborar o seu plano de 
governo, e outros integrantes cúpula petista em um hotel na 
capital paulista. Alckmin comandará uma equipe com 50 no-
mes, que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar 
com integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL), derrotado 
na busca pela reeleição. O blog da Ana Flor havia antecipado o 

Eleições
A Missão de Observação das Eleições (MOE) da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) afirmou, em relatório preliminar 
sobre o segundo turno das eleições, divulgado nesta terça-feira 
(1º), que a "urna eletrônica brasileira mais uma vez comprovou 
sua eficácia, produzindo resultados rápidos, que foram divulgados 
sem contratempos". No documento divulgado, a missão elogiou 
o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, segundo 
o relatório, atuou em um "contexto complexo, marcado pela 
polarização, desinformação e ataques às instituições eleitorais".

nome de Alckmin para 
liderar a transição. Os 
principais líderes do PT 
e dos partidos da coli-
gação que elegeu Lula 
devem compor o grupo. 
A equipe de transição 
despachará do prédio 
do CCBB (Centro Cul-
tural Banco do Brasil), 
em Brasília.

Divulgação

Divulgação PRF
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LEGISLATIVO

Branco quer aumentar
para 23 o número de 
vereadores na Casa

O vereador Anderson Bran-
co (PL) protocolou no fim da 
tarde desta terça-feira, 1º de 
novembro, projeto de Emenda 
à Lei Orgânica para aumentar 
de 17 para 23 o número de ca-
deiras na Câmara Municipal de 
Rio Preto. O documento é assi-
nado pelos vereadores Rossini 
Diniz (PL), Francisco Júnior 
(União Brasil), Julio Donizete 
(PSD), Bruno Moura (Patrio-
ta), Celso Peixão (MDB), Diego 
Mafhouz (MDB) e Robson 
Ricci (Republicanos). Para ser 
aprovado são necessários 12 
votos em plenário.

O projeto determina que 
o novo texto passará a ser 
descrito como:  “Art. 12 – A 
Câmara Municipal de São José 
do Rio Preto é composta de 

23 (vinte e três) Vereadores, 
representantes do povo, eleitos 
pelo sistema proporcional, 
mediante voto direto e secreto, 
com mandato de quatro anos”.

O vereador se apoia em um 
entendimento Constitucional 
de que Rio Preto, com 469.173 
habitantes, segundo último 
levantamento do IBGE per-
mitiria até 25 vereadores no 
Legislativo. Ele destaca que o 
Censo que está sendo realizado 
neste ano deverá aumentar 
ainda mais o número de habi-
tantes na cidade.

“Tendo em vista que a 
“Carta Magna” fixou expres-
samente o parâmetro de re-
presentatividade com base 
em número de habitantes por 
município, fixando o mínimo 
e o máximo de cadeiras, sem-
pre respeitado o princípio da 
proporcionalidade e ainda que 
o presente projeto de emenda 

apresenta majoração para 
número inferior ao máximo 
permitido, tem-se que o pro-
jeto está revestido de plena 
legalidade”, diz Branco em sua 
justificativa.

Branco ainda lembra que o 
incremento do número de ve-
readores proporcionará uma 
melhor representatividade dos 
segmentos sociais, pois “em 
nosso município encontramos 
grupos, bairros e setores não 
alcançados efetivamente pela 
atual vereança do município”.

“Cumpre destacar ainda 
que o legislativo rio-pretense 
é um dos que menos gasta no 
Estado de São Paulo, segundo 
informações emitidas pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo”, diz.

Polêmica
Em pelo menos duas opor-

tunidades em legislaturas pas-

Projeto cria auxílio de até um salário
mínimo para menores que ficaram órfãos

Projeto de lei protocolado 
na Câmara Municipal prevê o 
pagamento por parte da Pre-
feitura de Rio Preto de auxílio 
financeiro para crianças e 
adolescentes órfãos em de-
corrência de casos de femini-
cídio. A proposta é de autoria 
do vereador Jorge Menezes 
(PSD) e estipula o pagamento 
de até um salário mínimo por 
criança ou adolescente, de 
acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira do 
governo.

Menezes batizou a trans-
ferência financeira de “Au-
xílio Ampara”. “A criança ou 
adolescente já considerada 
órfã, que venha a perder sua 
tutora ou responsável legal 
por falecimento em decorrên-
cia de feminicídio, fará jus ao 
recebimento do auxílio”, diz 
o autor.

O projeto prevê que a idade 
deve ser inferior a 18 anos, 
ter residência e domicílio em 
Rio Preto, estar inscrito no 

CadÚnico (Cadastro Único), 
matriculado em unidade de 
ensino na cidade e ter a guarda 
oficializada ou tutela provi-
sória com família de até três 
salários mínimos.

O artigo 4º do projeto pre-
vê que “o Auxílio Ampara é 
direito da criança e adoles-
cente órfão em decorrência 
de feminicídio, devendo ser 
administrado pelo seu res-

ponsável legal, exceto se autor, 
coautor ou partícipe do crime. 
O Auxílio Ampara será pago 
até que o beneficiário complete 
18 (dezoito) anos de idade”.

O valor de até um salá-
rio mínimo será depositado 
em conta corrente aberta em 
nome da criança ou do ado-
lescente.

Segundo Jorge Menezes, 
o objetivo minimizar as di-

ficuldades pelas crianças e 
adolescentes em situação de 
orfandade em decorrência do 
feminicídio. “Os filhos destas 
vítimas encontram sérias difi-
culdades para reconstruir suas 
vidas, lidar com a ausência da 
mãe, com as novas vivências 
e relações, necessitando de 
apoio jurídico e psicossocial, 
além de assistência financei-
ra”, diz na justificativa.

FEMINICÍDIO

UNANIMIDADE

Câmara aprova 
legalidade de 
projeto que 
cria emendas 
impositivas

Com os votos de todos os 
17 vereadores, a Câmara apro-
vou durante sessão nesta ter-
ça-feira, 1, projeto de emenda 
à Lei Orgânica do Município 
que cria as chamadas emen-
das impositivas que dão aos 
vereadores até 1,2% da receita 
corrente líquida da Prefeitura 
para indicações obrigatórias.

 Os parlamentares segui-
ram parecer da Diretoria Jurí-
dica que apontou como legal e 
constitucional a proposta que 
foi apresentada pelo vereador 
Bruno Moura (PSDB). Ainda é 
preciso analisar o mérito.

A proposta determina que 
dos R$ 2,38 bilhões previstos 
no orçamento da Prefeitura 
de Rio Preto para o próximo 
ano, total de 1,2%, ou seja R$ 
28,5 milhões, sejam obrigato-
riamente destinados aos 17 ve-
readores através de emendas 
parlamentares impositivas. 

O valor representaria cer-
ca de R$ 1,6 milhão para cada 
vereador. Metade do valor 
deverá ser indicado para a 
área da saúde.

“A Diretoria Jurídica 
apontou que se trata de um 
projeto legal e constitucional. 
Acompanho o parecer desta 
Casa”, afirmou o vereador 
Jean Charles (MDB).

Odélio Chaves (Progres-
sistas) afirmou que as cha-
madas emendas impositivas 
já existem em outras Câmaras 
e que também seguiria o en-
tendimento legal apontado 
em parecer. “Lance pacífico 
no Tribunal. Temos vários 
exemplos e cidade que já tem 
emendas, implementação das 
emendas impositivas para 
que a Câmara direcione o 
orçamento”, afirmou.

Renato Pupo (PSDB) já 
adiantou que em relação ao 
mérito será contra, mas que 
votaria a legalidade. “Voto 
favorável, o projeto é legal”.

Na última semana gru-
po de vereadores fez reu-
nião para tentar chegar a 
um acordo sobre o tema, 
considerado polêmico junto 
a opinião pública. Vereadores 
que defendem a aprovação 
do projeto têm dito que as 
emendas impositivas são uma 
realidade na Câmara Federal 
e Assembleia Legislativa.

O governo do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) afir-
mou que o orçamento anual 
é enxuto e quase todo com-
prometido, sem margem para 
alterações. Edinho deve vetar 
a proposta. Mesmo se for 
aprovada na sessão de terça-
-feira, o projeto retorna para 
segunda análise.

Veto derrubado
A Câmara também derru-

bou um veto do prefeito Edi-
nho aplicado ao projeto de lei 
complementar que tenta reco-
nhecer de forma jurídica o pa-
gamento da gratificação como 
verba de caráter indenizatório 
aos policiais militares de Rio 
Preto que desempenham 
atividades ao município por 
meio de convênios.

O projeto é de autoria do 
vereador Celso Peixão (MDB) 
e foi aprovado pela Câmara 
Municipal no mês passado.

A alteração pretendida 
é que sobre o valor pago 
aos policiais não incida no 
Imposto de Renda. “O novo 
item tem como objetivo reco-
nhecer a natureza jurídica da 

gratificação como verba de 
caráter indenizatório, a fim 
de que não incida Imposto 
de Renda no valor recebido”, 
afirma.

“A gratificação prevista 
no caput deste artigo tem 
natureza indenizatória, não 
possuindo caráter remu-
neratório para qualquer 
efeito.”, afirma o novo artigo 
pretendido pelo vereador na 
lei original.

Edinho citou a própria 
Constituição Federal que 
impede que qualquer agente 
público possa alterar ques-
tões relacionadas a tributa-
ções e taxas.

“Ocorre que no Estado 
brasileiro, as competên-
cias tributárias (poder de 
instituição de determinado 
tributo) se encontram ta-
xativamente previstas na 
Constituição Federal. Ou 
seja, cada Ente Político pode 
instituir determinado tribu-
to, expressamente previsto 
na Constituição Federal, ao 
exercer a sua competência 
tributária”, afirmou Edinho 
na justificativa do veto.

Com a derrubada do veto 
caberá a Edinho acionar o 
Tribunal de Justiça para 
tentar tornar inválida lei que 
deverá ser sancionada.

Maus-tratos
Projeto que pretende 

obrigar condomínios e asso-
ciações residenciais e comer-
ciais de Rio Preto a comuni-
car aos órgãos de segurança 
pública casos de maus-tratos 
a animais também foi apro-
vado, quanto a legalidade.

A proposta é de autoria 
do vereador Paulo Pauléra 
(PP) e prevê ainda que a 
comunicação deve ser re-
alizada de imediato nos 
casos em que a ocorrência 
de maus-tratos estiver em 
andamento “por meio de 
ligação telefônica ou aplica-
tivo móvel”, diz trecho da lei.

Já no caso de a ocorrên-
cia ter sido realizada, a co-
municação deve ocorrer “em 
até 24 horas após a ciência 
do fato”, podendo ser reali-
zada por meio eletrônico ou 
em qualquer Delegacia da 
Polícia Civil do município.

Em caso de não comuni-
cação, omissão por parte do 
síndico ou administrador, 
de modo a ficar caracteri-
zado o descumprimento da 
obrigação de comunicação o 
condomínio será penalizado 
com a imposição de multa de 
R$ 1,5 mil.

Além da comunicação 
sobre os maus tratos, os 
condomínios ficam obriga-
dos a afixar, nas áreas de 
uso comum, cartazes, placas 
ou comunicados divulgando 
a lei.

‘Educador Desta-
que’

A pedido do vereador 
João Paulo Rillo (Psol), 
projeto do vereador Diego 
Mahfouz (MDB), o professor 
Nota 10, que cria a premia-
ção “Educador Destaque” 
para professores e gestores 
da educação infantil, ensino 
fundamental e médio da 
rede pública de Rio Preto 
foi adiado por duas sessões.

A proposta estabelece 
que serão homenageado 
um educador (professor ou 
gestor) instituição pública 
de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino Fun-
damental II e Ensino Médio. 

Anderson Branco conseguiu assinaturas de colegas para protocolar projeto de emenda à Lei Orgânica do Município

Anderson Branco, 
Vereador de Rio Preto

“

“

Autor do projeto, o vereador Jorge Menezes batizou a transferência financeira de ‘Auxílio Ampara’ 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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Raphael FERRARI
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sadas o mesmo tipo de projeto 
foi apresentado na Câmara. 
Com forte rejeição popular 
em todos os momentos os 
vereadores decidiram abrir 
mão, temendo desgastes com a 
população e os projetos sequer 
foram levados a votação em 
plenário.

Câmara Municipal

Ygor Andrade 

       Cumpre des-
tacar ainda que 
o legislativo rio-
-pretense é um 
dos que menos 
gasta no Estado 
de São Paulo
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CIDADES DÍVIDAS - Ao longo de todo este mês, pessoas endividadas terão a oportunidade de limpar o nome. 
A partir dessa terça-feira, 01, até o dia 30, ocorre o segundo mutirão nacional de negociação de dívi-
das e orientação financeira deste ano. Ação conjunta do Banco Central (BC), da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e dos Procons de todo o país.

BLOQUEIOS

Superintendente da PRF diz que 
grupeiros foram identificados

O bloqueio das rodovias 
provocado por manifestantes 
apoiadores de Jair Bolsonaro, 
derrotado no segundo turno 
do domingo (30), tem gerado 
muitos problemas. Vídeos 
compartilhados nas redes 
sociais mostram que alguns 
policiais estavam de acordo 
com o golpe.

O bloqueio pode gerar 
grandes prejuízos econômi-
cos, pela sensibilidade do setor 
que está em jogo. Caminhões 
carregados estão parados em 
importantes rodovias. Porém, 
não se trata de greve de ca-

minhoneiros, mas sim, de um 
grupo favorável ao presidente 
Bolsonaro que pedem um gol-
pe militar.

Em coletiva de imprensa, 
o superintendente da Polícia 
Rodoviária Federal, Fernando 
Miranda, informou na tarde 
desta terça-feira (01) que a 
quantidade de aplicação de 
multas até agora foi de 52, a 
maior parte no valor de R$ 
5.800 e 22 delas no valor de 
17.000 para quem descum-
prir as regras e incitar um 
fechamento insistentemente. 
Miranda ainda disse que notou 
o modus operandi de quem 
liderava. “São grevistas expe-
rientes. Mas já identificamos 

e eles responderão”, afirmou.
Miranda reiterou que o 

órgão está trabalhando para 
conter a manifestação con-
forme a lei e que informações 
falsas maculam a imagem da 
PRF. Ele disse ainda que a 
maior dificuldade em coibir os 
atos é porque os grupeiros se 
deslocam para outros lugares. 
Ele também salientou que o 
ponto mais crítico é o km 288 
na entrada de Embu das Artes 
pelo ponto estratégico, além 
da BR-153.

Questionado sobre as me-
didas que estão sendo tomadas 
para normalizar o fluxo, o 
superintendente disse que o 
número de oficiais foi amplia-

A Polícia Civil de Rio Preto 
incinerou aproximadamente 
meia tonelada de drogas na 
tarde desta terça-feira, 01 de 
novembro. No montante in-
cinerado havia cocaína, crack, 
ecstasy, maconha e anaboli-

Polícia Civil de Rio Preto incinera 
cerca de meia tonelada de drogas

APREENSÕES

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Um empresário, de 30 
anos, entrou em luta corpo-
ral com um ladrão, de 39, na 
madrugada desta terça-feira, 
1, após ter a sua academia in-
vadida no bairro Setparque. O 
criminoso foi imobilizado pela 
vítima até a chegada da Polícia 
Militar.

Para a guarnição, ele con-
tou que estava em sua casa, a 
poucos quarteirões de distân-
cia, quando recebeu o aviso 

FLAGRANTE

Vizinho ouve barulho em 
academia e chama vítima 

de um vizinho de que havia 
uma movimentação estranha 
no estabelecimento comercial.

Quando chegou em sua 
academia o empresário sur-
preendeu o bandido separando 
uma furadeira e uma lixadeira, 
avaliadas em R$ 800, e sete 
roupas de ginástica que são 
vendidas no local, orçadas ao 
todo em R$ 1 mil, para serem 
furtadas.

Na delegacia de Plantão, a 
prisão em flagrante foi confir-
mada e o indiciado encaminha-
do à carceragem, onde aguar-
dará audiência de custódia.

Acusado foi levado pela PM até a delegacia de plantão 

Golpista causa prejuízo de R$ 4,1 mil 
O golpe do empréstimo 

para parente fez mais uma ví-
tima em Rio Preto. Dessa vez, 
uma idosa, de 80 anos, per-
deu R$ 4.107,00 ao acreditar 
que ajudava uma sobrinha em 
dificuldades financeiras.

Conforme o boletim de 
ocorrência, na tarde desta 
segunda-feira, 31, a aposen-

Compra de 
carro acaba 
em prejuízo 
de R$ 8 mil 

Após se interessar por 
um anúncio no Facebook 
de uma suposta revenda 
de veículos, com sede em 
Sertãozinho, um rio-pre-
tense, de 42 anos, foi en-
ganado e perdeu R$ 8 mil.

De acordo com ele, as 
negociações de um VW 
Gol começaram no último 
dia 28 pelo WhatsApp.

Como sinal de compro-
misso, a vítima fez uma 
transferência de R$ 800 
e recebeu um documento 
de compra e venda e outro 
de entrega do automóvel.

Na sequência, o com-
prador depositou R$ 7,2 
mil para conta indicada 
pelo falso vendedor. De-
pois dos pagamentos, o 
rio-pretense foi bloqueado 
pelo golpista.

O 2º DP de Rio Preto 
ficou encarregado das in-
vestigações do estelionato.

tada recebeu uma mensagem 
no aplicativo WhatsApp de 
um número desconhecido, 
mas com a foto de perfil da 
familiar.

A fraude só foi descoberta 
mais tarde e a vítima procurou 
a delegacia de plantão para 
registrar o estelionato, que 
será investigado pelo 5º DP.

SOLO SAGRADO

Traficante é preso em flagrante 
A Polícia Civil de Rio Preto 

prendeu em flagrante um trafi-
cante, de 44 anos, na tarde des-
ta terça-feira, no Solo Sagrado.

Segundo a Divisão Espe-
cializada em Investigações 
Criminais (DEIC), a prisão foi 
possível após o recebimento de 
uma denúncia anônima.

A casa do suspeito era usada 

como espaço de armazena-
mento para que adolescentes 
fizessem a venda.

O acusado foi abordado a 
caminho da residência e con-
firmou que guardava drogas 
no local.

Durante revista no imóvel, 
sobre uma cômoda, foi loca-
lizada e apreendidas várias 

porções de cocaína, sendo 89 
delas embaladas em porções 
individuais; 4 porções maiores, 
normalmente vendidas por R$ 
100,00. Havia também um pote 
contendo mais cocaína a granel 
que ainda seria subdividida e 
embalada, além de uma grande 
quantidade de embalagens e 
uma balança de precisão.

zantes.
Segundo a Delegacia Sec-

cional, todo o volume é resulta-
do de apreensões dos 1°, 2°, 3°, 
4°, 5°, 6° e 7º distritos policiais 
rio-pretenses.

A queima ocorreu no Forno 
da Sebo Sol, às margens da BR 
153, sob o comando do dele-
gado João Lafayette Sanches 
Fernandes.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Arquivo DHoje

Da REPORTAGEM
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Mulher é 
agredida 
na frente 
dos filhos 

Na madrugada des-
ta terça-feira, 1, um rio-
-pretense, de 30 anos, foi 
preso em flagrante por 
lesão corporal e violência 
doméstica contra a amá-
sia, de 27 anos, com quem 
mantém união estável há 
12 anos. A vítima foi gol-
peada com faca de cozinha 
e agredida com socos e 
chutes na frente dos filhos 
de nove e cinco anos.

Segundo o boletim de 
ocorrência, na véspera, o 
casal já havia se envolvido 
em uma briga que foi pa-
rar na Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM).

Após o registro do 
primeiro bolet im de 
ocorrência, o homem se 
afastou do apartamento 
onde moram, no Jardim 
Santa Luzia, mas retornou 
quando a família dormia, 
pulou o muro do prédio, 
arrombou a porta e pegou 
a faca de cozinha com a 
qual golpeou a mulher 
várias vezes.

O agressor só parou 
quando a arma branca 
quebrou e aí passou a 
desferir socos e chutes 
na companheira que ao 
conseguir fugir para a rua 
chamou a PM.

Foi feito um cerco com 
várias viaturas para loca-
lizar o suspeito, que esca-
pou em uma motocicleta.

Ao ser localizado, o 
acusado foi levado até a 
delegacia de plantão, onde 
alegou que as brigas se 
tornaram frequentes após 
descobrir vídeos porno-
gráficos na internet e sus-
peitar da mulher. Ele tam-
bém acusou a amásia de 
se apropriar de dinheiro 
do seu pagamento e FGTS.
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Está tudo pronto nos quatro 
cemitérios do município e no 
Jardim Paz, que é particular, 
para o Dia de Finados. A Pre-
feitura de Rio Preto espera 
cerca de 50 mil pessoas nos 
cemitérios da Ressurreição, na 
Vila Ercília, São João Batista, 
no Aeroporto, de Engenheiro 
Schmitt e de Talhado. No único 
cemitério particular, Jardim 
da Paz, não há previsão de 
quantas pessoas devem visitar 
o local.

No cemitério Jardim da Paz 
haverá missa às 8h30 celebra-
da pelo bispo diocesano de 
Rio Preto, Dom Antônio Vilar. 
Ele vai ser acompanhado pelo 
padre Alexandre Ferreira dos 
Santos, do Jardim São Fran-
cisco, e padres de outras igrejas 
da diocese. Ainda durante a 
missa, ministério da música, 
sob a responsabilidade de Ale-
xandre Neves, com participa-
ção de Mary Bianky cantando 
a Ave Maria de Gounod.

Nesta terça-feira, 1, a Pre-
feitura permitiu apenas a lim-
peza superficial dos túmulos. 
As reformas foram interrompi-
das dia 28 de outubro e podem 
ser retomadas na quinta-feira, 

Prefeitura espera 50 mil 
pessoas nos cemitérios 

FINADOS

Os cemitérios munici-
pais abrem às 7h e no 
Jardim da Paz tem
missa com o bispo
Dom Vilar às 8h30

3. São esperados 50 ambulan-
tes que se inscreveram para 
vender flores, velas e material 
religioso. Está proibida a ven-
da de alimentos nos espaços 
reservados à comercialização 
dos artigos do dia.

Flores, vasos, velas e ar-
tigos religiosos podem ser 
comprados pelo preço normal 
nas revendas e floriculturas.

Horários
Cemitério da Ressurreição 

– Vila Ercília
Atendimento administrati-

vo: 7h às 17h
Visitas do público: 6h30 

às 18h
Cemitério São João Batista 

– Jardim Aeroporto
Atendimento administrati-

vo: 7h às 17h

Visitas do público: 6h30 
às 18h

Cemitério de Schmitt: 7h 
às 17h

Cemitério de Talhado: 7h 
às 17h

Jardim da Paz – Bairro São 
Francisco

Atendimento administrati-
vo: 7h às 17h

Visitação – 6h às 18h

Rio Preto teve 159 casos 
de dengue confirmados em 
outubro, totalizando 18.692 
nos dez primeiros meses do 
ano. Em outubro, 656 pessoas 
procuraram os serviços médi-
cos com sintomas da doença. 
Destes, 362 aguardam o re-
sultado dos exames e outros 
128 foram descartados. No 
mesmo período, morreram 

SURTO

Rio Preto tem 159 casos de dengue em outubro e 18.692 nos 10 meses do ano
7 pessoas devido a doença. O 
último óbito foi em maio.

Em dez meses de 2022, 
18.692 casos de dengue foram 
confirmados em Rio Preto. 
No entanto, 28.411 pessoas 
fizeram exames. Destas, 9.238 
resultaram negativo para a 
doença, e ainda há 481 casos 
em investigação (todos dos 
meses de setembro e outu-
bro).

Desde maio, Rio Preto não 
regista morte pela doença. Ela 
é classificada como dengue, 
dengue com sinais de alarme 
e dengue grave. Na cidade, em 
2022, 98,81% foram conside-
rados dengue. Ela é cíclica. Os 
surtos mais intensos aconte-

cem nos períodos de chuva 
(entre outubro e março) e 
diminui na entressafra (abril 
a setembro).

Assim como muitas outras 
doenças virais, que não têm 
vacina ou tratamento, o mais 
indicado é a prevenção. Ela 
deve ser dentro de casa, no 
quintal e nos arredores da 
residência. Consiste em im-
pedir água parada dentro de 
casa e no quintal. Uma tam-
pinha de garrafa é suficiente 
para o desenvolvimento da 
larva do mosquito transmis-
sor. Portanto, a limpeza e a 
fiscalização são o caminho 
para impedir a presença do 
mosquito e da doença.

Cemitério São João Batista ficará aberto para visitação neste feriado das 6h30 às 18 horas

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

EM OUTUBRO

Covid foi diagnosticada em 218 rio-pretenses

Os últimos 30 dias foram 
os menos fatais da pandemia 
de coronavírus em Rio Preto. 
Entre os dias 1 a 31 de outubro 
a Secretaria de Saúde informa 
que foram registrados 218 no-
vos casos de Covid. O boletim 
de Saúde indica que uma pes-
soa morreu antes do começo 
do mês. Portanto, no mês que 
passou, não houve óbitos. Dia 
21 de outubro, com 15 casos, 

foi o dia com mais registros da 
doença em outubro.

Com esses novos números, 

Rio Preto chega a 163.803 pes-
soas que tiveram Covid desde 
o início da pandemia. Foram 

546.875 pessoas testadas em 
pouco mais de 2,6 anos da 
doença. Destas, 383.072 re-
ceberam diagnóstico negativo 
após exames e 3.174 morreram 
em decorrência do vírus. A 
letalidade, ao longo de toda a 
pandemia, é de 1,93%.

Neste momento, apenas 8 
pessoas estão internadas em 
Rio Preto com Covid. Quatro 
pacientes são de Rio Preto e 
quatro da região. Apenas uma 
pessoa de Rio Preto continua 
na UTI e outras 7 em quartos 
de enfermaria. Quatro são de 
Rio Preto e 4 da região. Outras 
síndromes gripais mantêm in-
ternadas 90 pessoas. São 48 de 
Rio Preto e 42 da região, com 
38 em UTI. Dezoito de Rio Pre-
to e 20 das cidades da região.

Da REPORTAGEM

Outubro foi o mês menos letal na cidade desde o início da pandemia

Qual o melhor antídoto para 
ansiedade : medicamentos 

ou atividade física ?
A pandemia da Covid-19 

pode até ter melhorado, mas 
existe uma outra pandemia 
que ultrapassa os limites do 
tempo, persistindo bravamente 
na vida das pessoas e causando 
muitas mazelas: a pandemia da 
ansiedade.

Deveríamos parar para 
observar o ritmo frenético da 
vida em uma metrópole ou 
em um ambiente corporativo; 
ficaríamos verdadeiramente 
assustados com a pressa e 
agitação das pessoas. As pes-
soas estão se cumprimentando 
menos, conversando menos 
e se isolando mais. Tudo isto 
acontece sem que estas pessoas 
percebam; ansiedade para en-
tregar algo, para cumprir algo 
e para chegar na hora certa em 
algum lugar, fazem destas pes-
soas verdadeiros robôs, cujo 
comando é ansiedade pura. 

Neste mês de outubro de 
2022, o Departamento de 
Saúde e Questões Humanas 
dos Estados Unidos estabe-
leceu duas importantes reco-
mendações: triagem de casos 
de ansiedade em crianças de 
oito anos ou mais, mesmo que 
estas não tenham sintomas 
aparentes e triagem de casos 
de ansiedade em adultos de 
64 anos ou menos. No caso do 
público infantil, o propósito se-
ria identificar precocemente os 
casos de ansiedade e começar a 
criar protocolos de intervenção 
para isto, seja por meio de me-
dicamentos ou outras medidas. 
Para a população adulta, a 
ideia seria identificar aquelas 
pessoas que ainda insistem 
em mascarar os sintomas ou 
até mesmo pessoas que ainda 
não sabem que seus sintomas 
estão diretamente relacionados 
com ansiedade.Esta análise já 
revelou um dado alarmante. 
Cerca de 10% da população 
norte-americana apresenta 
sintomas de ansiedade típica 
mas desconhece completamen-
te seu próprio diagnóstico. 

No mundo todo, o que mais 
se observa é o crescimento da 
produção de medicamentos 
para tratamento da ansiedade. 
Poucas ou insuficientes ações 
estão sendo implementadas 
para abordar os diferentes 
gatilhos da ansiedade. Em 
outras palavras, nota-se  o 
tratamento da consequência 
predominando sobre as me-
didas preventivas acerca das 
causas e gatilhos. 

No período anterior a pan-
demia da Covid-19, cerca de 
11% da população norte-ameri-
cana consumia medicamentos 

para ansiedade. Os efeitos da 
pandemia para a saúde mental 
elevaram esta taxa para 40% 
da população norte-america-
na. Paralelamente, a neces-
sidade de produção destes 
medicamentos acompanhou 
este escalonamento, com cifras 
extraordinárias de 360 bilhões 
de dólares ao ano para manu-
tenção da demanda de tantas 
prescrições de ansiolíticos. 

Considerando que a pan-
demia do coronavirus agregou 
duas situações negativas ao 
comportamento humano - o 
isolamento social associado a 
maior dependência das telas 
(televisão, computador e pho-
nes) e a falta de atividade física, 
os seres humanos se tornaram 
mais sedentários, mais tecno-
lógicos, mais anti-sociais e, 
inevitavelmente, mais ansiosos. 

Sabem qual o grande pro-
blema? Estamos vivendo seque-
las da pandemia mas os gatilhos 
para ansiedade não dependem 
exclusivamente da pandemia. 
No Brasil, por exemplo , dia 30 
de outubro será dia de eleições 
para presidente e governador, e 
temos consciência plena sobre a 
carga de ansiedade que gira em 
torno desta decisão política e do 
futuro do país. Desta forma, o 
que é mais fácil: correr até nos-
so quarto e tomar aquele com-
primido ansiolítico ou seguir 
algum protocolo de atividade 
física com efeitos ansiolíticos? 

Talvez estejam faltando 
mais investimentos públicos 
para contenção da pandemia 
da ansiedade por meio do in-
centivo da atividade física. 
Certamente as pessoas também 
têm sua parcela de culpa, pelo 
comodismo, sedentarismo, 
fixação quase que doentia pelas 
telas e por negligenciar que seu 
custo de vida está cada vez mais 
alto quando priorizam medica-
mentos ansiolíticos ao invés dos 
exercícios físicos ansiolíticos.

Qual o melhor antídoto para 
ansiedade? Primeiramente 
identificar precocemente os 
sintomas, começando pelas 
crianças em idade escolar. Na 
sequência, ao invés de viver 
abrindo caixas e mais caixas 
de medicamentos, por que não 
suar a camisa um pouco mais? 
O exercício físico ansiolítico é 
mais saudável e mais barato.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador da 
Faculdade de Medicina da 
Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Divulgação

Também no mesmo 
período, 7 pessoas
morreram em
decorrência da doença

A única morte regis-
trada não foi no mês 
de outubro, informa a 
Secretaria de Saúde
em Boletim Mensal

Da REPORTAGEM

Divulgação

Divulgação
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SHOW
Assim como o saudoso empreendedor J.Hawilla, trouxe 
um memorável e histórico show de Dione Warwick para 
celebrar com seus convidados, o lançamento do condo-
mínio Quinta do Golfe,seus filhos Rafael,Stefano e Rena-
tinha,e a viúva, Eliane,procuram um artista de alto nível 
para contratar,cujo show deverá comemorar o lançamen-
to oficial do conjunto de apartamentos anexo ao Hotel 
Hilton,em frente à Praça J.Hawilla, cuja data.deverá ser 
marcada para fevereiro vindouro

“MEI-DIA,BEBÊ!”
Fenômeno irreverente de publicidade nas redes sociais,-
quando inventou o bordão “Mei-dia.Quem fez,fez,quem não 
fez,não faz mais.Sextou!”, o mineiro de Belo Horizonte,Hen-
rique Costa Ferreira,46 anos,mais conhecido como Henri-
que Maderite,com 800 mil seguidores,esteve almoçando na 
semana passada no El Toro.Ele ficou famoso quando ence-
tou uma campanha na virada de 2021/2022 que arrecadou 
R$ 2,6 milhões para ajudar 12 cidades mineiras assoladas 
pelas chuvas torrenciais. Kuky Bonadio não deixou ele sair 
da casa sem gravar uma mensagem publicitária, que está 
no meu blog.Veja lá:www.thejournal.com.br/blog

QUINZE ANOS
Festejando 15 anos,em 2023,a ARLEC- Academia Rio-
-pretense de Letras e Cultura- deverá moldar ainda 
mais a vida urbana da cidade,com uma efetiva con-
tribuição para a cultura,povoando nossa agenda cul-
tural com eventos expressivos que possam brilhar 
com força no nosso lifestyle. Leitora voraz e apaixo-
nada pelas manifestações artísticas,Rosalie Gallo, a 
nova diretora cultural da entidade,pretende conduzir 
pluralidade de olhares com uma abrangente estra-
tégia que encampa literatura, música, fotografia, te-
atro,artes plásticas,através de concertos,apresenta-
ções,concursos e publicações. Quem viver,verá.

VAVÁ
Há pessoas que sua simples presença,uma foto que se-
ja,evocam de imediato,o glamour de uma determinada 
época.Dono de uma exuberante carga humana e de um 
vasto rol de amizades,Vavá Curti,como era carinhosa-
mente chamado pelos mais próximos,fazia das rodas de 
conversa um palco exuberante.Hábil em criar amigos e 
mantê-los por toda a vida,Vavá era um nome de grande 
expressão social e empresarial.Transbordava simpatia 
cosmopolita e rural ao mesmo tempo e nos bares que 
frequentava –quase sempre ao lado do irmão,Pedrinho-
-consolidou o perfil de bom de prosa quando o assunto 
era esporte-faixa preta de judô,jogou futebol e tênis- ou 
quando compartilhava histórias de caçadas de codor-
nas,de pescarias,nos botecos mais populares onde divi-
dia uma boa cachaça com os amigos,ou nos salões mais 
refinados da elite,enfatizando entre scotch e champagne, 
referências vindas do cinema de Hollywood ou dos Spa-
ghetti Westerns,ficção que povoava o imaginário de al-
guém como ele,que nasceu,cresceu e viveu como dono de 
inúmeros cinemas ou na vida real.Admirado pela inten-
sa conectividade,pela conversa sedutora,Vavá foi levado 
da convivência de todos aqueles que o admiravam,há 7 
anos,por uma terrível senilidade.Vavá subiu para o outro 
plano domingo, aos 89 anos, deixando na vida social da 
cidade uma imensa lacuna.Desta coluna, as condolências 
à esposa Marzia,aos filhos, netos e bineto.

FINADOS
Minha reflexão para o Dia de Finados: Tudo tem seu tempo 
determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do 
céu; Há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plan-
tar e tempo de se arrancar o que plantou; tempo de matar e 
tempo de curar; tempo de derrubar e tempo de edificar; tem-
po de chorar e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de 
saltar; tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras; 
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar; tempo 
de buscar e tempo de perder; tempo de guardar e tempo de 
deitar fora; tempo de rasgar e tempo de coser; tempo de es-
tar calado e tempo de falar; tempo de amar e tempo de abor-
recer; tempo de guerra e tempo de PAZ . (Eclesiastes 3:1-8)

CHAMPÃ & CAVIAR
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Titular da cadeira de Nº22 da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de letras e cultura
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Alcides Alves Jr, o Dj Formiga – na foto com o filho Marco Ni-
mer Alves- que acaba de se formar em Medicina pela Fameca, 
de Catanduva.

O empresário Eloi Gonçalves foi um dos baluartes da candida-
tura de Tarcisio de Freitas ao Governo de São Paulo.E recebeu o 
prêmio que merecia: a vitória de seu candidato e amigo.

VIAGEM
A sempre elegante Rosy 
Verdi que plantou seu pie-
d-à-terre na capital ingle-
sa,retorna ao Brasil dia 16 
de novembro,onde per-
manece por um mês,tra-
tando problemas particu-
lares em Sampa.Dia 18 de 
dezembro, embarca para 
Miami,onde passa o Natal 
e o réveillon em New York.

ALEGRIA
GERMÂNICA III
O cardápio valoriza os 
pratos típicos Eisbein (jo-
elho de porco desossado, 
salsicha de alho e alemã 
branca e chucrute), Spa-
etzle (salteado na man-
teiga com salsicha e ba-
con), Dogão Alemão (com 
salsicha típica, chucrute 
e mostarda escura), além 
de batatas rústicas e op-
ções de hambúrguer.

ALEGRIA
GERMÂNICA II

A programação abre espaço 
para bandas locais de rock 
e pop. O público também 
vai interagir com a cultura 
alemã por meio das com-
petições com o grupo os 
serradores,cabo de guerra 
alemão, corrida do barril e 
chope a metro. Para valo-
rizar a cultura da cerveja, o 
evento traz os rótulos Petra 
Origem, Petra Weiss, Black 
Princes Dark, Black Princes 
Let´s Hop e Itaipava.

ALEGRIA
GERMÂNICA I

De sexta-feira, dia 4 de 
novembro, até domingo,a 
Centennial Eventos, reali-
za no estacionamento do 
Riopreto Shopping,a Ok-
toberfest, das 16 horas à 
meia-noite, com entrada 
gratuita, animação da ban-
da típica Hausmusikanten 
e do Grupo Folclórico Al-
pino Germânico, especiali-
zado em dança típica.

*Dom Antonio Emídio Vilar, bispo da 
diocese de Rio Preto, deverá celebrar a missa campal de 

finados, hoje às 8h30 no Cemitério Jardim da Paz.

*O acadêmico João Roberto Saes,recém-elei-
to presidente da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e 

Cultura,marcou para o dia 25 de novembro, o jantar solene de 
posse da nova diretoria,que poderá ser no Automóvel Clube. 

*Parece um colapso climático,mas não o 
é.Esse friozinho afável em plena primavera fez muita gen-

te abrir os armários buscando agasalhos que já haviam 
guardado.Mínimas de dez graus é um pouco demais para 

essa época em nossa cidade.

*No próximo domingo, dia 6 de novembro, 
o Riopreto Shopping Center realiza a festa de abertura de 
sua campanha do Natal, com uma parada de 20 persona-

gens e a banda Dixie Jazz Band.

*Residindo nos Estados Unidos,o rio-pretense 
Antônio Mahfuz ganha idade nova hoje. 

*A Diretoria Toquinho Lemos Prado de Carva-
lho, começa a arregaçar mangas para realizar um reforma 

significativa na área do bar da piscina. 

*Marisa Monte apresenta dia 12 de no-
vembro,seu show “Portas”, no Centro Regional de Eventos, 

promoção da Eventim.

*O South America Tour do cantor norte-ameri-
cano Eric Martins, inclui Buenos Aires Montevideo e dois 

shows no Brasil:um deles no Bar Dom Pedro em Rio Preto 
e o outro e São Paulo Depois ele se apresenta no Chile.

*Nosssa! Muita gente viveu na semana que ante-
cedeu as eleições, um período de fortes sístoles e diástoles. 

A pulsação cardíaca mostrou quem tem coração de aço.

*Os produtores rurais estão começando a 
construir suas casamatas à espera de possíveis invasões. 

Valha-nos Deus.

*Está marcada para o dia 10 de dezembro 
a decisão da Copa do Catar.

*Eliane Menezes Hawilla recebe no ano que 
vem um grupo de dez amigas em seu apartamento,na sofisti-
cada Fisher Island, em Miami, para comemorar seu aniversá-
rio. E pensa em realizar uma segunda comemoração por aqui.

*Dia 3 de dezembro na pérgula da piscina do Hotel 
Michelângelo, acontece mais uma edição da Interfacu.

*Julinho e Sônia Maria Menezes Martinez 
recebem os familiares para uma ceia de Natal em sua casa.

O artista plástico múlti-
plo-de óleos sobre tela 
a esculturas- Araguai 
Garcia,nome de expres-
são nas artes plásticas 
brasileiras, apaixonado 
pelos saberes artísticos 
e culturais, será muito 
festejado amanhã quan-
do ganha idade nova.Fiel 
a uma estética elegan-
te,encara as manifesta-
ções da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de Letras 
e Cultura e da Colônia 
Espanhola em nossa ci-
dade,das quais é um dos 
integrantes, mostrando-
-se sempre vivamente 
interessado ao oferecer 
mentoria para a Casa de 
España e para as exposi-
ções da Academia.Da co-
luna, os cumprimentos.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 

DHOJE INTERIOR                                                              |        São José do Rio Preto | quarta-feira, 02 de novembro de 2022       |    Página B1

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA
RETIFICAÇÃO da Escala publicada em 01/11/2022
Considerando o art. 57 da Lei Municipal nº 8.828/02 e o Regimento 
Interno do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de São José do Rio Preto/SP, o CMDCA informa a Escala Mensal do 
Plantão dos Conselhos Tutelares.
Plantão: Segunda à Sexta-feira, das 17h às 8h horas do dia seguinte, 
as Quartas-feiras das 8h às 13h, aos
Sábados, Domingos, Feriados e pontos facultativos dados pelo Poder 
Público Municipal em regime de
plantão alcançável para atendimento de casos emergenciais e 
considerados graves que coloque em risco a
integridade da criança e do adolescente. (art. 5º - inciso II do 
Regimento Interno)
Conselho Tutelar Norte – telefone (17) 99608-0407
Conselho Tutelar Sul – telefone (17) 99608-0514
Aceitam chamadas a cobrar.

Novembro/2022

Conselho Tutelar Norte

Conselheiros de plantão

Conselho Tutelar Sul

01 Terça-feira Josimar Elisângela

02 Quarta-Feira Marciele Elisângela

03 Quinta-feira Ana Carolina Kellen

04 Sexta-feira Ana Carolina Lorrayne

05 Sábado Ana Carolina Lorrayne

06 Domingo Ana Carolina Lorrayne

07 Segunda-feira Josimar Lívia

08 Terça-feira Marciele Elisângela

09 Quarta-Feira Ana Carolina Lívia

10 Quinta-feira Dayani Lorrayne

11 Sexta-feira Marciele Kellen

12 Sábado Marciele Kellen

13 Domingo Marciele Kellen

14 Segunda-feira Marciele Kellen

15 Terça-feira Ana Carolina Kellen

16 Quarta-Feira Dayani Lorrayne

17 Quinta-feira Luciano Lucimara

18 Sexta-feira Josimar Wilson

19 Sábado Jodimar Wilson

20 Domingo Josimar Wilson

21 Segunda-feira Ana Carolina Kellen

22 Terça-feira Dayani Lorrayne

23 Quarta-Feira Luciano Lucimara

24 Quinta-feira Josimar Wilson

25 Sexta-feira Luciano Elisângela

26 Sábado Luciano Elisângela

27 Domingo Luciano Elisângela

28 Segunda-feira Dayani Elisângela

29 Terça-feira Luciano Lucimara

30 Quarta-Feira Josimar Wilson

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI
EMPENHO 12618/22
CONTRATADA: RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA
EMPENHO 22299/22
CONTRATADA: S S O N EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 
EIRELI EPP
EMPENHO 22292/22
CONTRATADA: BAO GRAFICA LTDA ME
EMPENHO 22834/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA
EMPENHO 23066/22
CONTRATADA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS 
LTDA
EMPENHO 22994/22
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: ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 6129/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHOS 18547/22, 18548/22 e 18549/22
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 
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nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, multa de 20% 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
DECISÃO 
CONTRATADA: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
ATAS 0113/22, 1090/21 E 1028/21
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual 
por parte da empresa. Considerando que foi garantido à contratada 
o direito ao contraditório e a ampla defesa, DECIDO: MANTER NA 
ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por não existir fatos 
novos que possam ensejar a modificação da decisão anterior, e 
por seus próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao 
recurso. Considerando que não há circunstância superveniente, 
declaro esgotada a discussão na esfera administrativa. O INTEIRO 
TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO 
PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS N.º 25/2021 
CONTRATO TOP Nº 004/22
CONTRATADA:MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
DESPACHO: CANCELAMENTO UNILATERAL DA TOMADA DE 
PREÇOS 
Considerando os fatos narrados no Interno n. 447/22 indicando o 
descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada, sem 
justo motivo; Considerando que foi garantido a contratada o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, conforme registros constantes do 
processo. Considerando os princípios da legalidade, da moralidade 
administrativa, da indisponibilidade do interesse público e o da 
vinculação ao instrumento convocatório; Considerando o r. Parecer 
da Procuradoria Geral do Município; DECIDO: 1 - Com fundamento 
nos art. 77, 78, inciso I, II e III, combinado com art. 79, inciso I, 
dispostos na Lei 8.666/93, bem como cláusulas 6.1 e 6.2 RESCINDIR 
O INSTRUMENTO DE CONTRATO, de forma unilateral; 2 - Aplicar 
à empresa MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA a penalidade 
de multa de 20% sobre o valor não executado conforme estipulado 
na Clausula 7.2 Item IV do instrumento de contrato; 3 -Suspender 
o direito da empresa MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 
em licitar e contratar com esta Administração, pelo prazo de 1 ano, 
nos termos do Art. 7 da Lei Federal nº 10.520/02;  4 - Determinar 
que o valor da multa aplicada seja descontado, caso existam, de 
valores devidos por esta Administração à referida empresa, conforme 
estabelecido na Clausula 7.3 do instrumento de contrato; 5 - Notifique-
se a Seguradora encaminhando-lhe cópia dessa decisão para fins 
de execução do Seguro Garantia apresentado pela empresa MLS 
Gerenciamento De Obras Ltda. Fica concedido o prazo de 5 dias 
úteis para empresa em querendo apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Secretária M. Educação
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 30/19; Contrato: DIL/0031/19
Contratada: Lara Barbosa Beatriz Marcon, Lauro Augusto Marcon, 
Valéria Cristina Bertão Marcon,e Layon Augusto Marcon
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3 do contrato supramencionado, 
fica reajustado na ordem de 5%. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 42/19; Contrato: DIL/0040/19
Contratada: Ademir Paschoal e Maria Helena Vieira Pillon Paschoal
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – 
Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 45/20; Contrato: DIL/0019/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.1.1 do contrato supramencionado, 
fica reajustado na ordem de 11,886730% correspondente ao IPCA/
IBGE apurado no período de Jul/21 a Jun/22. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 179/22; Contrato: PRE/0056/22
Contratada: Telefônica Brasil S/A
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido na ordem de 
1,49% do valor inicial do contrato supramencionado. SMA – Adilson 
Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2022
ATA Nº 0862/22
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO - EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 3 – R$36,90; Item 5 – R$0,09; Item 6 – R$18,80; 
Item 8 – R$3,53 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 561/2022
ATA Nº 0863/22
CONTRATADA: CSA COMERCIO E SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de marmitex para unidades UPA 24 hs – 
Lote 1 - Valores Unitários – Item 1 – R$8,25; Item 2 – R$10,40; Item 
3 – R$11,70; Item 4 – R$13,00; Item 5 – R$10,00 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 028/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A 
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA 
ENTRE OS LOTEAMENTOS MAFALDA II E MORADAS REIO 
PRETO – SEC. MUN. OBRAS. Informamos que foi disponibilizado 
esclarecimentos de edital relativo a este procedimento licitatório no 

seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action  e fica, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais 
os documentos originais encartados nos autos, a disposição dos 
interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 029/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO/
REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO WILSON ROMANO 
CALIL (AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N – JD. DOS SEIXAS) – SEC. MUN. 
DE OBRAS. Informamos que foi disponibilizado esclarecimentos de 
edital relativo a este procedimento licitatório no seguinte endereço: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  e fica, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, 
sendo válido para todos os efeitos legais os documentos originais 
encartados nos autos, a disposição dos interessados.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA Nº 020/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 
DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, COM APLICAÇÃO DE 
CBUQ FAIXA III DO DER/SP – SEC. MUN. OBRAS - Julgamento 
da Comissão Municipal de Licitação: Após análise do recurso e da 
contrarrazão recursal e, tendo em vista o parecer técnico apresentado 
pela Secretaria Municipal de Obras, que é adotado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, a CML 
resolve retificar a decisão proferida no julgamento do dia 16/09/2022 
(publicado na imprensa oficial no dia 17/09/2022) e declarar 
desclassificada no certame a empresa PAVLOC – LOCAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. DESPACHO DA AUTORIDADE 
SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões e as 
contrarrazões recursais, acolho e ratifico integralmente o Parecer 
Técnico da Secretaria Municipal de Obras e a decisão da Comissão 
Municipal de Licitação utilizando os argumentos neles expostos 
como razões de decidir e dou provimento ao recurso administrativo 
interposto pela empresa CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA e declaro desclassificada no certame a 
empresa   PAVLOC – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. 2- 
Posto isto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor da empresa vencedora, CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA. Às formalidades legais. Publique-se por 
extrato para ciência dos interessados. Israel Cestari Junior – Sec. 
Mun. de Obras. O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados.   
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 699/2022, 
processo 15.815/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de materiais elétricos. Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/11/2022 às 
14:30h e abertura a partir das 14:32h. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 701/2022, 
processo 15.817/2022 objetivando a aquisição de veículo para 
uso da Guarda Civil Municipal. Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança.  O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 18/11/2022 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 578/2022 
– PROCESSO Nº 14.802/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos (caneta de alta rotação) para Atenção Básica e 
Urgência e Emergência. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 04/11/2022 às 14h00 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 579/2022 
– PROCESSO Nº 14.803/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar 
para as unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 04/11/2022 às 15h30 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 633/2022 – PROCESSO: 15.222/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de postos 
de serviços tercerizados de zeladoria. Secretaria Municipal 
de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
DESPACHO: Com fulcro no item 5 do Capítulo XIV do Edital, e, a fim 
de melhor adequar o objeto as reais necessidades da Administração, 
REVOGO este procedimento licitatório. Wanderley Ap. de Souza – 
Diretor de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 309/2022 – Processo n.º 
12.5132022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas e reatores 
para ampliação e manutenção da iluminação pública de vias e praças. 
Secretaria Municipal de Obras. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 22/06/2022, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras:  ECOLUMEN SOLUÇÕES ELÉTRICAS 
LTDA (itens 6, 7); INBRAX COMERCIO DE REATORES ELÉTRICOS 
LTDA EPP (itens 11, 12); .TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE 
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ILUMINAÇÃO LTDA EPP (itens 3, 4, 5, 8, 9). Os itens 1, 2, 10, 13, 14 foram declarados fracassados.  Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
– Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Israel Cestari 
Junior - Secretário Municipal de Obras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 593/2022 – Processo n.º 14.8672022
Objeto: Aquisição de prateleiras em aço inox com cestos removíveis para o Hospital Municipal. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 07/10/2022, sendo adjudicado o 
item à empresa declarada vencedora:  CISABRASILE LTDA(05120289000104). ( item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Sandra Cristina D. Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim - Secretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 568/2022 – Processo n.º 14.715/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de óleo de rosa mosqueta, em atendimento as unidades 
de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 28/09/2022, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora:  GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA–( item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina D. Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim - Secretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 569/2022 – Processo n.º 14.780/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos/insumos padronizados na REMUME. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 30/09/2022, sendo 
adjudicado os itens à empresas declaradas vencedoras:  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (item 
24); AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA (item 15); COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA.(itens 1 e 18); CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI  (item 29); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEITICOS LTDA ( 
itens 13, 14, 17, 21, 25); INOVAMED HOSPITALAR LTDA  (itens 23, 32); INTERLAB - FARMACÊUTICA 
LTDA (item 19); NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (itens 3, 4, 30); PARTNER FARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (item 7); SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 
(item 11). Os itens 6, 9, 31 restaram desertos, os itens 2, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 33 foram 
declarados fracassados e o item 4 foi cancelado a pedido da secretaria. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina D. 
Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim - Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 626/2022 – Processo n.º 15.092/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de carimbos para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 21/10/2022, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora:  CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL LTDA ( itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim - Secretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 574/2022 – Processo n.º 14.789/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos /insumos padronizados REMUME. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 05/10/2022, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA ( item 7); 
MEDSI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA (item 8) e VALINPHARMA COM. E REPES. LTDA ( item 
3). Os itens 1, 2, 4, 5 e 6 foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim - Secretário Municipal de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 620/2022 – PROCESSO Nº 15.030/2022. 
Objeto: Aquisição de equipamentos de academia. Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência 
e Igualdade racial. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
04/11/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022 – PROCESSO Nº 12.507/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material odontológico para as unidades de saúde . Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
07/11/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão 
eletrônico nº 707/2022, processo 15.857/2022 objetivando a contratação de empresa para o fornecimento 
de POSTOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ZELADORIA. Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/11/2022 
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.
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 692/2022, processo 15.777/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de óleo 
lubrificante 15w40 para uso da Frota Municipal. Secretaria Municipal de Administração.  O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 18/11/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão 
eletrônico nº 697/2022, processo 15.811/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de cabos 
de alumínio da o Departamento de Iluminação Pública. Secretaria Municipal de Obras.  O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 21/11/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 629/2022 – Processo n.º 15.179/2022
Objeto: Aquisição de trocador de Calor para a C.C.F. da Secretaria Municipal de Assistência Social.  
Sessão pública realizada on-line com início dia 24/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora:  RONTECH ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA (item 1). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina D. Neves Saeki 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni   - Secretária Municipal de Assistência Social.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 550/2022 – PROCESSO Nº 14.647/2022. 
Objeto: Aquisição de nobreak para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 04/11/2022 às 16h00 para continuidade 
dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 676/2022 - Processo 15.577/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gênero alimentício (biscoito de polvilho e copo com 
água mineral). Secretaria Municipal de Assistência Social. Informamos a todos os interessados que 
foi retificada a especificação do item 2 no Anexo I do edital. A retificação e o edital retificado estão 
disponibilizados na nova versão no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à 
disposição dos interessados. Fica redesignada a data do processamento do pregão da seguinte forma: O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/11/2022, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 
Celia Candida Faria – Pregoeira. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
pregão eletrônico nº 710/2022, processo 15.861/2022 objetivando a contratação de empresa para 
locação de painéis de LED (incluso sistema de som, sinal de tv e cobertura de galpões em treliça) no 
Mercado Municipal para exibição dos Jogos da Copa do Mundo. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/11/2022 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
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 
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eletrônico nº 705/2022, processo 15.823/2022 objetivando o registro de preços para prestação de serviço 
de imagem de radiografia panorâmica digital com traçado para implantes e tomografia computadorizadas 
segmentadas. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 21/11/2022 
às 14:00h e abertura a partir das 14:02h. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
pregão eletrônico nº 702/2022, processo 15.818/2022 objetivando a aquisição de tachão refletivo para 
a sinalização viária. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 18/11/2022 às 14:30h e abertura a partir das 14:32h. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 66/2022, Processo 15.027/2022
Objeto: Aquisição de Motosserra e soprador para as equipes de combate a incêndio florestal e ocorrências 
de salvamento do Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito. 
O edital foi retificado,  nas especificações do item 1 motoserra do anexo I e no Termo de referencia no 
item da motosserra. Será disponibilizado na nova versão  no sistema “Portal de Compras” link “Edital 
Completo e Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada a data de processamento do 
pregão da seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/11/2022, às 08h30min e 
abertura a partir das 08h32min. Sandra Cristina Dourado Neves Saeki – pregoeira.

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP 

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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 
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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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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.
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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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital - 16/2022
NOTIFICAÇÃO PH202205241047
RAZÃO SOCIAL: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 2857 CENTRO - BAIRRO
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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP
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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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

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, 1 de novembro de 2022
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
EDITAL Nº 20/2022
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS ADJUNTO, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos 
que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, 
cientes de que foram lavrados os Autos de Constatação indicados, tendo em vista a constatação de 
irregularidades relativas as posturas municipais conforme a seguir descrito:

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização

BANCO 
BRADESCO S.A.

CNPJ: 
60.746.948/2582-09

AUTO DE 
CONSTATAÇÃO

Lei 10.662/2010 - Não foi afixado aviso com a 
informação “Fica proibido o uso de aparelhos de 
telefonia celular e congêneres dentro das agências 
bancárias e inst. Assemelhadas, excetuando-se os 
seguranças e funcionários.
Lei 10.925/2011 – Não afixaram em local visível 
placa, cartaz ou adesivo para identificação dos 
sanitários masculinos e femininos destinados a uso 
dos clientes.
Leis 6.882/1997 (alterada pelas Leis 9.451/2005 e 
11.569/2014) e 9.240/2004 – Não colocaram placas 
indicativas dos bebedouros ao público.

       30 DIAS

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste.
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, 
também contados a partir da publicação deste.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria 
Fiscal de Posturas – Fazenda.



  | B5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 02 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.     
São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2022.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.101 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, MARCELO PERES PINHEIRO para substituir o(a) 
servidor(a) MARCO AURELIO BELENTANI DE CARVALHO 
– 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 03/11/2022 a 12/11/2022.
PORTARIA N.º 37.108 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, BRENDA CHRISTINA DE SOUZA para substituir 
o(a) servidor(a) FERNANDO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA 
– 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 03/11/2022 a 12/11/2022.
JOSE MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.102 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, RODRIGO ANDRE MORSILLO para substituir o(a) 
servidor(a) MARIA FERNANDA BRASIL DE PAULA – ocupante 
da função de confiança gratificada – INSPETOR FISCAL DE 
POSTURAS, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 03/11/2022 a 12/11/2022.
ISRAEL CESTARI JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.103 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, CAROLINA AVINO OHLAND para substituir o(a) 
servidor(a) DANIELLE CHRISTINE RIBEIRO CAVALCANTE 
SANCHES – 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 03/11/2022 a 17/11/2022.
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.109 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) JANICE DE MAGALHAES 
MEDEIROS, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, de acordo com a conclusão do procedimento 
administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 
da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Saúde, podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades 
da secretaria através de termo de transferência interna, pelo período 
de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a partir de 03/11/2022.
PORTARIA N.º 37.112 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de 
janeiro de 2017,
Considerando o 2º Processo de Relotação de Agentes 
Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído 
pela Portaria nº 36.985 de 12 de setembro de 2022, bem como a 
publicação do resultado final efetuado através da Portaria nº 37.100 
de 27 de outubro de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação 
obtida no 2º Processo de Relotação de Agentes Administrativos, 
Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.985 de 12 de 
setembro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

VIVIANE PASCOETO PGM ESPORTES 01/11/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 37.113 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de 
janeiro de 2017,
Considerando o 2º Processo de Relotação de Agentes 
Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído 
pela Portaria nº 36.985 de 12 de setembro de 2022, bem como a 
publicação do resultado final efetuado através da Portaria nº 37.100 
de 27 de outubro de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação 
obtida no 2º Processo de Relotação de Agentes Administrativos, 
Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.985 de 12 de 
setembro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

MAURICIO GUSTAVO 
DE SOUZA E SILVA FAZENDA TRABALHO 01/11/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
PORTARIA Nº 1.008, DE 09 DE MAIO DE 2022
Indiciado(a): LUIS FERNANDO GALHARDO  
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, por infração aos I, II, 
III e IX do artigo 204 da Lei Complementar nº 05/90, por 15 (quinze) 
dias.
PORTARIA N.º 1.037 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
REVOGA, a Portaria n.º 1.034 de 27 de outubro de 2022, tornando-a 
sem efeito. 
PORTARIA N.º 1.038 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz  e Diego Ferreira Paulo, 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, 
tendo em vista as intercorrências narradas no Interno nº 182/2022 da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que segue anexo, o servidor 
SÉRGIO LUIZ DA COSTA SANTOS , responda como incurso nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IV e V do artigo 204; 
incisos IV e XV do artigo 205 e inciso VI  do artigo 220; todos da Lei 
Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a 
disposição do servidor público. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO – RIOPRETOPREV
EXTRATO: 
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 002 – AUTORIZAÇÃO 
01/2021
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA ONEROSA PARA 
UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA À FUNFARME – FUNDAÇÃO 
FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO.

OBJETO: RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E 
SEGUNDA, REVOGANDO-SE A CESSÃO PRECÁRIA DO 
IMÓVEL “ALMOXARIFADO” DO OBJETO DA AUTORIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 98/2021
Contratada: COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEÍCULOS LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual com aplicação 
de reajuste 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 do Reajuste: R$ 22.320,00   Valor Total: R$331.498,24   
Prazo:12 meses.
Data da assinatura: 01.11.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 109/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO 48/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 57/2022 - 
Contratada: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução/entrega até 02.12.2022 
referente a aquisição de um misturador submersível com difusor e 
proteção de hélice para o tanque de lodo na casa de desidratação 
da ETE Rio Preto.
S. J. R. P. 01.11.2022 - Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022 – 
PROCESSO SICOM 3371/2022
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes para o painel de 
acionamento das centrífugas.
Sessão pública realizada on line no dia 21.10.2022 com continuação 
nos dias 27.10.2022 e 31.10.2022, sendo adjudicado o objeto à 
vencedora PADRE PIO MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 
LTDA para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
83/2022 – PROCESSO SICOM 3371/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 31.10.2022 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 85/2022 – 
PROCESSO SICOM 3388/2022
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) SoftStarter e 3 (três) Inversores de 
frequência trifásicos para as Estações Elevatórias de Esgoto EEE do 
SeMAE.
Fica designado o dia 03.11.2022, às 14:00 h, para a retomada da 
sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos 
trabalhos.
S. J. R. P., 01.11.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro 
- SeMAE. 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – LEILÃO nº 01/2022 – 
PROC. nº 106/2022
Objeto: Alienação de materiais, veículos e equipamentos usados, 
sucateados e inservíveis pertencentes ao SeMAE, conforme 
especificações descritas no Termo de Referência, anexo 1 deste 
Edital.
Início do leilão: Sessão dia 22/11/2022, às 9 horas para os Lotes 
1 a 14; Sessão dia 23/11/2022, às 9 horas para os Lotes 15 a 31. 
Demais informações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio 
de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 
12h00 e 13h30 às 17h00, de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-
8105, e página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.
br.
S. J. Rio Preto, 24.10.2022 – João Marcelino Ruiz – Dir. do Depto. 
Admin., Fin. e de Pessoal.
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 88/2022, Processo SICOM 3392/2022 
objetivando o Registro de preço para fornecimento de 42.000 
(Quarenta e dois mil) quilos de polímero catiônico granular (pó) 
de alto peso molecular / alta carga para utilização no sistema de 
desidratação mecânica de lodos da Estação de Tratamento de 
Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto).
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 18.11.2022, 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, 20.10.2022 – 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 
0164562 – Rosangela Moura de Campos S J do Rio Preto Eireli 
EPP. Valor: R$ 54.950,39. 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
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 
0164562 – Rosangela Moura de Campos S J do Rio Preto Eireli 
EPP. Valor: R$ 55.014,93. 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, 01.11.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÃO 
DA ÁREA I – RANCHO DO TROPEIRO E IX – ESTACIONAMENTO 
“RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” 
EM FAVOR DE KICK START MUSIC PRODUÇÃO ARTISTICA 
LTDA.
PROTOCOLO: 2022260751/2022260751
OBJETO: ZOUK SUNSET 
DATA DO EVENTO: 05/11/2022
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO 
DE 2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO PÚBLICO NO TOTAL 
DE 100 UFM – R$ 6.929,00 – SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E 
NOVE REAIS).
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL 
POR OFÍCIO
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM 
FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 

Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO 
POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO 
DEFERIDO.

NOME IM PROTOCOLO
ROSIMEIRE MIDORI UEARA 1424150 2022-252759

ANTONIO JURANDIR LOPES DE 
OLIVEIRA 20012268 2022-319546

D’ FRIZZON CABELEIREIROS LTDA 3560730 2022-328052

R DOS SANTOS COMERCIO DE 
ILUMINAÇÃO 3514960 2022-328357

BY UNNA JEANS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 3116590 2022-328737

NEVIO SEGURANCA LTDA 3339090 2022-333715

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

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

NOME IM PROTOCOLO

FLÁVIO PACHECO BOSCOLO 3937970 41542237419

FLAVIO SCARPINETI 1256500 41542237221

KELY CRISTINA DELMASCHIO 
CARVALHO DE ARAUJO 3822470

41542237538

VALCIR OSMAR ZIROLDO 1293820 41542237761

ELTON MARTINS TEODORO 
FERREIRA 3576660

41542236726

DOUGLAS ALVES DA SILVA 3969050 41542237848

LUCAS TADEU DE CARVALHO 
POLISELLI 3528210

41542238538

MARY ANGELA RODRIGUES 
FERREIRA LIMA 3037120

41542230812

MARIE YAMADA 1166660 41542238627

KELLY REGINA DE PINHO 1374590 41542238697

JEFFERSON FERNANDES DOS 
SANTOS 3334890

41542238779

SONIA APARECIDA AGOSTINHO 
PEREIRA 1248760

41542238850

CARLOS ALBERTO VOLPE 3578740 41542239227

SIMONE TESSARO LUZ 3710110 41542239351

CLEIDE BARBOSA FANHANI 1174030 41542239445

TADEU MACHADO DE SOUZA 3327990 41542239531

MARIA ANGÉLICA FLORES 
AMARANTE 3338170

41542239576

JOSE CARLOS PALCHETTI 992780 41542239466

RODRIGO CESAR MORO 3529110 41542240135

LUCIELE DE FATIMA DE OLIVEIRA 
GOMES 3442600

41542240282

MARLON ALBERTO SILVA DE 
SOUZA 3890740

41542240288

MARIA ALICE DE SOUSA 1069150 41542218588

ANELISE SPINA SOUZA LIMA 1076340 41542240533

TIAGO DA CRUZ VILELA 3621880 41542240536

SIMONE D EPRIO BELLINI 3519670 41542240947

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

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

NOME IM PROTOCOLO

JESSICA PEDROSA PRIMILA 
46114995880 3820900

41542237415

JOSE NILTON DA SILVA 
10362225869 3589750

41542237416

JOSE ALFREDO VICENTINE ME 1451390 41542237365

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 
NETO 3735140

SPN2294236374

PAMELA OLIVIA ANTUNES 
CAVALARI 10073537675 3789450

41542237442

RICARDO ALEXANDRE SINHORINI 
12163531821 3720660

41542237457

BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 
31617516805 3580550

41542237505

A. T. DA CUNHA PINTURAS 3754710 SPN2275368718

M. S. PALESTRAS E 
TREINAMENTOS LTDA 1363240

SPN2263715059

VITTORGU COSMETICOS LTDA 3844090 SPN2246375559

RENATO CESAR DA SILVA SALES 
LTDA 3964180

SPN2283382590

SHAMMAH RP INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 3090410

SPN2252735403

REI DOS SORTEIOS MARKETING 
DIGITAL LTDA 3874130

SPN2219059571

SOLENIA MODAS RIO PRETO 
EIRELI 1337470

SPN2262893012

KB OMORI SERVICOS MEDICOS 
LTDA 3752700

41542237611

GABRIELLA TONOLI MEDICA LTDA 3886560 41542237551

M R TONOLI HOLDING 
PATRIMONIAL LTDA 3922570

41542237559

H. A. S. TRANSPORTES RIO PRETO 
LTDA. 3042810

SPN2211473638

ACTUAL GLOBAL TECNOLOGIA EM 
MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 3846910

41542237724

AMARAL & SILVA FISIOTERAPIA 
LTDA 1128930

SPN2234786971
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ANDREIA DOCCI FERREIRA 
26935514800 3883790

41542237798

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA 
COELHO S.J. DO RIO PRETO 1174460

SPN2258378488

RENATO VIEGAS CASEMIRO – 
REPRESENTACOES 1254530

SPN2234226163

CITI: CLINICA DE TERAPIAS 
INTEGRADAS LTDA 3867040

SPN2274185760

AUDIOLOGIC COMERCIO 
E REPRESENTACOES DE 
APARELHOS AUDITIVOS LTDA 897780

SPN2268528412

L.DE O. PIMENTEL LANCHONETE 3188230 SPN2242086591

F. L. MAIOLI 3473200 SPN2274448083

SANEME REPRESENTACOES LTDA 3942440 SPN2296768304

ARNALDO JOSE MACARI 
20280875878 3940210

41542238048

Z A CHARAF EL DIN LTDA 3386640 41542238016

FRANCISCO MARQUES 
70282110887 3608870

41542238052

M W A COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 3369930

SPN2223363494

BELLA ARTS METAIS SANITARIOS 
LTDA 3198370

SPN2216709544

SRM DE OLIVEIRA CONSTRUCOES 3604800 SPN2294654737

FABIO JOSE SACHO 3722600 SPN2298352490

FERRAZ & COIMBRA PUBLICIDADE 
LTDA 3638050

SPN2236564935

VILELA & FERNANDES 
CONSTRUCAO CIVIL LTDA 3272090

SPN2231985567

GRAZIELE SANGUINE – 
INFORMATICA 3452360

SPN2281040161

APARECIDO D. RAMOS BAR 3052750 SPN2233649198

ATHAIDE CABELEIREIROS LTDA ME 3019400 41542238218

LUIS PAULO DE OLIVEIRA 
23230102800 3969120

41542238204

JAIME LATANZE JUNIOR 
18444944890 3924620

41542238220

MARCO ANTONIO BUAINAIN 
FONSECA 25969001813 3891200

41542238313

VALTERCIDES JOSE CANHEDO 
FILHO5 37455666888 3839220

41542238328

JOAO PEDRO MOLINA MONGUINI 
38689614885 3649510

41542238355

L. EZEQUIEL COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALARES LTDA 3250840

SPN2285536106

MENDES FARIA E RIBEIRO LIMA 
CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 3869620

SPN2274672979

PAULO MASSAJIRO BETINI SATO 3444040 SPN2211167018

CARMEN LUCIA MARTINS 
08804526840 3655490

41542238385

VIVIANE DOS SANTOS 22465074806 3771190 41542238386

VIEIRA & VOLPI CORRETORA 
DE SEGUROS E SOLUCOES 
FINANCEIRAS LTDA. 3514310

SPN2265628754

SERV-FESTAS PONTO DA BEBIDA 
EIRELI 3475600

SPN2295146054

ELDER ZAGO SERVICOS MEDICOS 
LTDA 3354230

41542238419

ANA PAULA DE SOUZA CASTR
O DIAS 42578375860 3867610

41542238441

EDUARDO VASCONCELOS DE LIMA 
48541914810 3798020

41542238444

MYNARA FIDELIS PINHEIRO 
37477588863 3834320

41542238448

SOROCABA SERVICE SYSTEM 
TERCEIRIZADOS LTDA 3878950

41542238485

MARCIO AMANCIO LELIS DE SOUZA 
32423293844 3958520

41542238496

VEMCONV APOIO ADMINISTRATIVO 
LTDA 3923870

SPN2265034881

DENISE R G BORTOLOTTI 
COMERCIO DE ALIMENTOS 3583410

SPN2233859967

V. A. ROCHA LOCACAO DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3613960

SPN2285657579

ADSON DA SILVA MOTA 
07049540870 3239430

41542238634

ANNA LAURA ALVES ROSSI 
43285211873 3868080

41542238623

VANESSA DOS SANTOS LEMOS 
FERREIRA 31512529826 3674950

41542238437

D G L SERVIÇOS DE APOIO LTDA 
ME 3217110

41542238458

KS RIO PRETO ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA LTDA 3621800

41542238655

MARCILIO SANT ANA FILHO 
36411523800 3606100

41542238693

1017 JARDIM BOTANICO 
CATANDUVA EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO SPE LTDA 3366290

41542238708

RANDO BIG DATA TECNOLOGIA 
LTDA 3824270

SPN2297150120

S.S. TEIXEIRA LTDA 3906480 SPN2244711390

SUELLEN MARIA PEREIRA DE 
SOUZA 3680290

SPN2226180190

ALEXANDER C SERRADILHA 3748000 SPN2268798925

ESTETICA FIGUEIREDO & 
HAMMOUD LTDA 3574880

SPN2211708651

ESPACO ZANETONI DE EDUCACAO 
E SAUDE LTDA 3904320

SPN2293925327

ESTRELAS ARCHI GESTAO DE 
RELACIONAMENTO E MARKETING 
LTDA 3690240

SPN2285030927

S.N.A. DISTRIBUIDORA EIRELI 3259790 SPN2239228508

MARGARETE GARCIA DE SOUZA 
13347100824 3741610

41542238802

WILTON GERSONY DE OLIVEIRA 
16581693871 3800710

41542238804

FRANCIS LUCAS DA SILVA LOPES 
41554063817 3552660

41542238808

ELIANA VIEIRA LOPES 13230664892 3791630 41542238825

MARTINS RIO PRETO ASSESSORIA 
E CONSULTORIA LTDA 3648040

SPN2288326167

M.L MANZANO 3313980 SPN2230079763

DERMATOLOGIA FIGUEIREDO & 
HAMMOUD LTDA 3108400

41542238862

ISRAEL FELIX DO PRADO 3759290 SPN2258358217

MARLUCI SANTANA FERREIRA 3052050 SPN2265680999

FREI CANECO RIO PRETO 
RESTAURANTE LTDA 3108320

SPN2269675545

LUIS FERNANDO CARDOSO 
CHRISPIM 3739390

SPN2279592833

SANTINELO E SANTINELO 
CONSULTORIA TECNICA EM 
INFORMATICA LTDA ME 1363500

41542238517

SUL AMERICA SEGUROS DE 
AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS 
S/A 3711300

41542205941

DIAS CREDITO CORRESPONDENTE 
BANCARIO LTDA 3755350

SPN2230682937

FABIANA FRANCO AUGUSTO 
SCHNEIDER 29297743803 3829250

41542239008

UFM UNIDADE FISICO MENTE 
CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 1234410

41542239057

M T J RIO PRETO PINTURAS E 
MONTAGENS DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA 1020481

41542239117

MARIA HELENA PEREIRA BARROS 
35376007200 3809780

41542239177

ELISANGELA SOARES DE OLIVEIRA 
07244560664 3813020

41542239254

FLOR DO EDEN INSTRUMENTACAO 
CIRURGICA LTDA 3864750

SPN2217891707

IASMIM ISIS ROSA ENGENHARIA 3964350 SPN2242949331

BERGAMO & BERGAMO 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1434130

SPN2265195525

NIRALDO DE JESUS PEREIRA 
07068466800 3116680

SPN2221583867

LOPES CONSULTORIA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMAS LTDA 3768660

SPN2257613410

MAYSA PEREIRA PINHEIRO 
34418345850 3908690

41542239308

MARCELO MASSAYUKI TOMA & CIA 
LTDA ME 1245730

41542239352

PROTECTION BRANDS LTDA 3802140 41542239354

TOP PREMIUM BRASIL EIRELI 3681430 41542239362

MARLENE MOREIRA ANGELINI 1457080 SPN2263845375

SPAZIO HOME IMOBILIARIA EIRELI 3549910 SPN2250600659

CLAUDETE DO NASCIMENTO 
33245295812 3796030

41542239442

JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES 
09186526855 3890370

41542239454

SAULO ROBERTO CHRISTOFO 
22203577835 3939560

41542239494

THIAGO GIRON DO AMARAL 3682590 SPN2251822684

JULIANA LOURENCAO 3239920 SPN2287298398

REGINA DO CARMO SILVA 
02228418854 3597940

41542239522

ASSOCIAÇÃO CLUBE 3M DO 
BRASIL 3047600

41542239634

VERA LUCIA FERNANDES DE 
OLIVEIRA ME 1336450

41542239671

JOSE ANTONIO RIBEIRO LEAL 
20263428818 3294780

41542239700

IVCJ SERVICOS MEDICOS LTDA 3818330 41542239313

DO BARROS SERVICOS MEDICOS 
LTDA 3737070

41542239429

JULIANA MONIQUE SANTIAGO 
FAILLI MARTAO 39628257897 3929600

41542239725

G M DE O COELHO ME 1438790 41542239729

NILTON APARECIDO BRAGA BAR 1289680 SPN2283018045

LUCIMARA MARA VIEIRA DE 
OLIVEIRA – EIRELI 3558560

SPN2273452546

SJP VITTA RESIDENCIAL 34 SPE 
LTDA 3698010

SPN2215114010

BIANCA GARAMBONE - 
ARQUITETURA LTDA 3854180

SPN2293677478

GABRIELLY SIGNATO PEREIRA ME 3444580 41542239744

F&B ROSSI SERVIÇOS MÉDICOS 
SS LTDA 3541630

41542239777

REGINA CELIA VIEIRA BORGES 
MENDONCA 1217810

41542239795

BAR E MERCEARIA SENO RIO 
PRETO LTDA 1416380

SPN2225447715

BAZZAN REPRESENTACAO 
COMERCIAL LTDA 3733560

SPN2245289624

ROSA VANESSA DE CARVALHO 
PARCIASEPE 21907866817 3477260

SPN2240909235

MARCIO A PETACCI ME 3496740 41542239844

CONFECÇOES LIANAN LTDA 3460830 41542239836

MIGUEL CAMARGO LEITE 
40586416811 3864740

41542239827

JOAO PAULO RODRIGUES 
46459246807 3908060

41542239830

BARCELLOS VEICULOS RP LTDA 
ME 3161230

41542239605

JBS S/A 3459700 41542239805

RODRIGO LEAL BATISTA 
27758641806 3514560

41542239891

RAFAEL MEDEIROS SANTOS 
37150684858 3628210

41542239897

RPM SOLUCOES EM CURSOS 
LIVRES LTDA 1376250

SPN2254521175

JHENIFFER ALONSO 35111457836 3711590 41542239981

SOFIA MAGOSSO LACERDA 
40659987864 3893170

41542239936

M. MENDES DA ROCHA - SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS 3632580

SPN2210279271

26 26 26

TAKASHIRO E TAKASHIRO LTDA 3462310 SPN2280627691

JOSE ROBERTO MORANO 3702600 SPN2236870573

FSTOP - ESCOLA DE FOTOGRAFIA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 3680940

SPN2249095734

J. BATISTA TRANSPORTES RIO 
PRETO LTDA 3219670

SPN2258585778

M. DE OLIVEIRA TRANSPORTES 
RODOVIARIOS 3119740

SPN2290043023

ROSANA APARECIDA SALVADOR 
CARLOS 34768264816 3611900

41542240015

ESPACO ARTE ESTOFADOS LTDA. 3238130 SPN2273721854

DANIELA APARECIDA DOS SANTOS 
18141014897 3974930

41542240088

ALPHAVILLE PISCINAS EIRELI 3523640 SPN2257464166

SERGIO SEBASTIAO CANDIDO 1150770 SPN2277016570

MFRT SERVICOS MEDICOS LTDA 3484170 SPN2221555672

PRA JA SERVICOS E APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 3740860

SPN2260719494

LIG CHOPP GERMÂNIA RIO PRETO 
LTDA ME 1202110

41542240071

A A CORDEIRO JUNIOR GAS E 
AGUA 3478910

SPN2275380184

SCALIZI - CONSULTORIA E APOIO 
EMPRESARIAL LTDA 3684660

SPN2282675753

OLIVEIRA FINANCAS 
PESSOAIS TREINAMENTOS E 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 3505210

SPN2239531141

TOP CASE ACESSORIOS 
CELULARES LTDA 3738980

SPN2261278516

TA NA MAO SERV FESTAS LTDA 3760160 SPN2257194977

PMFF SERVICOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 1071240

SPN2264922952

NAIELE MONISE TARGA 
40975922890 3969500

SPN2264397734

GMA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 3003260 SPN2238784907

ARYANE GARCIA COSMETICOS 
LTDA 3678660

SPN2261808883

RENATA CARVALHO AGRELI 
05853795643 3499030

41542240220

ANDRE BATISTA MENEZES 
00811960161 3588470

41542240291

MF FORTUNATO SERVICOS 
MEDICOS LTDA 3768320

41542240239

LEONARDO TODESCO MARQUES 
40004777816 3700960

41542240311

E DEGLMANN DA CRUZ 1454600 41542240352

SUELEN PINHEIRO SOARES 
38620076850 3694580

41542240481

JOSE CARLOS DOS SANTOS 
JUNIOR 35767282870 3818700

41542240491

L G DA COSTA ULIAN 
CONFECCOES 3036110

41542240529

J CARLOS DELPINO 3043370 41542240551

SAMUEL CHERUBIN 87613123200 3506640 41542240564

DISCOVER TOUR AGENCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA 989580

41542240567

PEREZ MARTINS & CORREIA LTDA 3132620 SPN2279539590

DELICIAS DA MAMA RESTAURANTE 
E ROTISSERIA LTDA 3687230

SPN2264241825

DROGARIA CARVALHO RIO PRETO 
LTDA ME 1199900

41542240247

JOCABED RUJO DOS SANTOS 1467770 41542240248

AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES EIRELI 1421810

41542240705

YOLO SMART BUSINESS 
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E 
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3486960

41542240852

AG RIO PRETO REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA ME 3320220

41542240566

GILVAN PEREIRA DA SILVA 
23368045814 3827440

41542240759

CAMILA FREITAS ASSUNCAO 
36960994810 3919510

41542240747

KLEMEN JOSE BERTI ME 3331530 41542240736

SOLANGE DE CASSIA SILVA MINE 
DA COSTA 3084590

SPN2270387536

CMR FOMENTO MERCANTIL 
LIMITADA 3491310

SPN2248411543

DIGITAL SOLUTIONS NEGOCIOS E 
INTERMEDIACOES LTDA 3721810

SPN2293796669

LUDMYLLA DIAS 21820673880 3302500 SPN2259414485

SHOPPING ESCOLAR SRPF 
COMERCIO DE ARTIGOS 
ESCOLARES LTDA 3869760

SPN2282929083

DUPLEXX CONVENIENCIA E 
PAPELARIA LTDA ME 1105230

41542240966

ROBERTO CARLOS RONCALHO 
05831788806 3458730

41542240967

VLADIMIR MONTENEGRO 
11901325830 3145990

41542240970

RENAN DE MARQUI CASCARANO 
39585965844 3949450

41542240974

CONDOMINIO RESIDENCIAL 
JATIUCA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA 3125380

41542241004

TIAGO RAFAEL GONCALVES DO 
NASCIMENTO 33616224845 3949070

41542241009

OSMAIR DIAS DE OLIVEIRA 
21402419830 3969660

41542241011

JUNIOR RIBEIRO FERREIRA 
48261552802 3943570

41542241013

FABIO RAMOS DE FIGUEIREDO 
29649980865 3880230

41542241029

ESFERA GESTÃO CORRETORA 
DE SEGUROS E MODELAGEM 
MATEMÁTICA LTDA 1122410

41542240665

PINK DIAMOND ESMALTERIA LTDA 3820100 SPN2250797337

CASA MARCIA ENXOVAIS LTDA 3537690 SPN2266414793

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

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1983-1
Fica notificado, Lupércio Moreira, Espólio de, proprietário do imóvel 
sito à Rua Independência, nº 3381, quadra -, lote -, Centro, que 
em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1983-1, emitido 
em 24/10/2022, assinado pela agente fiscal de posturas Vanessa 
de Oliveira Pereira, tratando de reforma em desacordo com a Lei 
de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (falta de alvará 
de reforma), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021, 
649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá recolher 
aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta 
publicação, a multa no valor de R$ 1.039,35 (hum mil, trinta e nove 
reais, trinta e cinco centavos), uma vez que o referido Auto de Multa 
nos foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto AR BR 78250660 3 BR, acusando “mudou-se 
conforme informação dada pela Sra. Carla Sousa.”
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste Auto de 
Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da 
CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que 
não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e 
até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em 
Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda 
que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário 
Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-
se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir 
o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/
empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida 
ativa, com posterior execução fiscal.
São José do Rio Preto, 01 de novembro de 2022.
Vanessa de Oliveira Pereira
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1983-2
Fica notificado, Lupércio Moreira, Espólio de, proprietário do imóvel 
sito à Rua Independência, nº 3381, quadra -, lote -, Centro, que 
em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1983-2, emitido 
em 25/10/2022, assinado pela agente fiscal de posturas Vanessa 
de Oliveira Pereira, tratando de reforma em desacordo com a Lei 
de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (falta de alvará 
de reforma), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021, 
649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá recolher 
aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta 
publicação, a multa no valor de R$ 1.039,35 (hum mil, trinta e nove 
reais, trinta e cinco centavos), uma vez que o referido Auto de Multa 
nos foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto AR BR 78250659 4 BR, acusando “mudou-se 
conforme informação dada pela Sra. Carla Sousa.”
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste Auto de 
Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da 
CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que 
não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e 
até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em 
Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda 
que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário 
Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-
se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir 
o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/
empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida 
ativa, com posterior execução fiscal.
São José do Rio Preto, 01 de novembro de 2022.
Vanessa de Oliveira Pereira
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Ambiental
Fica ciente A Sra. Sonia Regina Cruz, que foi emitido o Auto de 
notificação n°.156/2022, referente ao imóvel sito à Rua Soraia, n.° 116, 
Jd Soraia, CEP: 15075-100 São José do Rio Preto – SP. Publica-se a 
referida Notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal n.°13.428 de 
26/02/2020, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando 
“MUDOU-SE”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o n.° de registro do objeto do AR: BR 58927680 2 BR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

CHAMADA PÚBLICA N. 002/2022 - Órgão Licitante: Prefeitura de 
Bady Bassitt/SP. Chamada Pública n. 022/2022. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSOS DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR–PNAE E INSCRIÇÃO 
DE PRODUTORES CADASTRADOS NAS CATEGORIAS DE 
“AGRICULTURA FAMILIAR” E DE “EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL” OU SUAS ORGANIZAÇÕES. Entrega e abertura dos 
envelopes: Dia 25/11/2022, às 09h00, na Biblioteca Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 01 de 
novembro de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Pregão Presencial nº 036/2022 - Registro de Preços - Reabertura
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 036/2022, do tipo “menor valor global”. Objeto: Registro 
de preços para realização de exames laboratoriais. Sessão: 09h00 
do dia 18/11/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 01 de novembro de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 037/2022 - Registro de Preços - Reabertura
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 037/2022, do tipo “menor valor unitário”. Objeto: Registro 
de preços para aquisição de produtos para tratamento e análise 
de água. Sessão: 10h30 do dia 18/11/2022, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 01 de novembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
Prefeito Municipal
Processo 075/2022 – Credenciamento Público 002/2022
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt torna público o Chamamento 
Público 002/2022 para CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) 
JURÍDICA(S) OU PESSOA(S) FÍSICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FONOAUDIÓLOGO) DE FORMA 
COMPLEMENTAR E EVENTUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE BADY 
BASSITT – SP. A íntegra do edital estará disponibilizada no site www.
badybassitt.sp.gov.br. Demais informações podem ser obtidas pelo 
telefone 17 38185100 ou pelo e-mail: licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Bady Bassitt - SP, 01 de novembro de 2022. Luiz Antonio Tobardini 
– Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

CONCURSOS & OPORTUNIDADES
Centro Paula Souza abre concurso 
público para diversos cargos 

1120 VAGAS

Serão contratados 887 
agentes técnicos e admi-
nistrativos, 227 bibliote-
cários e 6 especialistas 
em planejamento educa-
cional

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

O Centro Paula Souza 
(CPS), órgão do Governo do 
Estado de São Paulo, vincu-
lado à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, que 
administra as Escolas Técnicas 
(Etecs) e as Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) estaduais, 
está com inscrições abertas 
para contratação de servidores 
administrativos.

O concurso público oferece 
1.120 vagas de emprego per-
manente em diversas Etecs e 
Fatecs espalhadas pelo Estado, 
bem como na Administração 
Central, na Capital. Os interes-
sados devem fazer a inscrição 
até dia 12 de dezembro pelo 
site www.fatconcursos.com.br.

As convocações estão pre-
vistas para o primeiro semes-
tre do próximo ano. Serão 
contratados 887 agentes téc-
nicos e administrativos, 227 
bibliotecários e 6 especialistas 
em planejamento educacional. 
A seleção será feita por meio de 
uma prova escrita aplicada no 
dia 15 de janeiro de 2023.

Para participar, é neces-
sário preencher o formulário 
no site e pagar a taxa de ins-
crição. Doadores de sangue 
têm direito à isenção de taxa. 
Estudantes desempregados 
ou com renda inferior a dois 
salários mínimos podem soli-
citar redução de 50% do valor. 
Os pedidos de redução ou 
isenção devem ser feitos até 

4 de novembro. Candidatos 
pretos, pardos ou indígenas 
têm a possiblidade de optar 
pelo Sistema de Pontuação 
Diferenciada, nos termos do 
Decreto nº 63.979/2018.

Confira os cargos:
Agente técnico e adminis-

trativo (auxiliar administrati-
vo) – Ensino Médio completo. 
Salário: 1.689,53. Taxa de 
inscrição:

R$ 43. Vagas: 887.
Analista de suporte e gestão 

(bibliotecário) – Nível superior 
em Biblioteconomia, com regis-
tro no Conselho Regional de Bi-
blioteconomia (CRB). Salário: 
3.068,65. Taxa de inscrição:

R$ 88. Vagas: 227.
Especialista em planeja-

mento educacional, obras e 

gestão (área financeira) – Nível 
superior em Ciências Contá-
beis ou Economia, com espe-
cialização na área de planeja-
mento ou gestão e experiência 
profissional de pelo menos três 
anos na área. Salário: 4.737,56. 
Taxa de inscrição: R$ 88. 
Vaga: 1.

Especialista em planeja-
mento educacional, obras e 
gestão (área jurídica) – Nível 
superior em Direito, com espe-
cialização na área de planeja-
mento ou gestão e experiência 
profissional de pelo menos três 
anos na área. Salário: 4.737,56. 
Taxa de inscrição:

R$ 88. Vagas: 2.
Especialista em planeja-

mento educacional, obras e 
gestão (engenheiro civil) – Ní-

vel superior em Engenharia ou 
diploma de tecnólogo na área 
de Infraestrutura, com registro 
no Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia (CREA), 
com experiência profissional 
de pelo menos três anos na 
área. Salário: 4.737,56.

Taxa de inscrição: R$ 88. 
Vaga: 1.

Especialista em planeja-
mento educacional, obras e 
gestão (engenheiro de segu-
rança do trabalho) – Nível 
superior em Engenharia ou 
Arquitetura, com especializa-
ção em Engenharia de Segu-
rança do Trabalho, e registro 
no CREA, Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia 
(Confea), ou Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo de São 

Paulo (CAU), além de experi-
ência profissional de pelo me-
nos três anos na área. Salário: 
4.737,56. Taxa de inscrição: R$ 
88. Vagas: 2.

Concurso para professores
Também estão disponíveis 

editais de concurso público 
para professores de diferentes 

níveis e áreas do conhecimen-
to. O processo de seleção é 
realizado de forma descen-
tralizada pelas Etecs e Fatecs. 
No total, serão admitidos 993 
docentes de Ensino Médio e 
Técnico e 594 de Ensino Su-
perior.

O lançamento dos editais 
é feito em lotes. Como as da-
tas de inscrição e a oferta de 
vagas variam, é importante 
acompanhar o cronograma 
pelo site www.cps.sp.gov.br/
concursopublico, onde cons-
tantemente são atualizadas as 
vagas por município para Etecs 
ou Fatecs.

CENTRO 
PAULA SOUZA

Autarquia do Governo do 
Estado de São Paulo vinculada 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, o Centro 
Paula Souza (CPS) administra 
as Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) e as Escolas Técnicas 
(Etecs) estaduais, além das 
classes descentralizadas – uni-
dades que funcionam com um 
ou mais cursos, sob supervisão 
de uma Etec –, em cerca de 360 
municípios. As Etecs atendem 
mais de 226 mil alunos nos 
Ensinos Técnico, Integrado e 
Médio. Nas Fatecs, o número 
de matriculados nos cursos de 
graduação tecnológica supera 
96 mil estudantes.

Ao todo, serão contratados 887 agentes técnicos e administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em planejamento educacional 

Roberto Sungi
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BRASILEIRÃO 1 
O Palmeiras entra em campo 
nesta quarta-feira, às 21h30, para 
enfrentar o Fortaleza. Se vencer, 
garante o título brasileiro de 2022.

BRASILEIRÃO 2
O Santos visita o Atlético-GO a 
partir das 19h desta quarta. Já o 
Corinthians enfrenta o Flamengo 
no Maracanã, às 21h30.  

A equipe Master do Co-
rinthians será uma das gran-
des atrações da comemora-
ção dos 102 anos da cidade 
vizinha, Bálsamo. O time 
alvinegro encara a seleção 
Master de Bálsamo no pró-
ximo dia 6 de novembro, 
um domingo, às 10h, com 
entrada gratuita, no estádio 
Municipal Manoel Ferreira.

Grandes nomes já estão 
confirmados para o amisto-
so, como: Biro-Biro, Guina, 
Dina, Zenon, João Paulo, 
Batata, Ataliba, Nilson, Wla-
dimir, Dagoberto, Índio, 
Ezequiel, Fininho, Roger 
Guerreiro, Carlinhos Graú-
na, Pingo, Ailton, Hélio Silva 
e Dinei.

“Comemorar o dia da 

Astros do alvinegro jogam domingo
EM BÁLSAMO

cidade para nós é sempre 
uma grande alegria e por isso 
estamos numa programação 
eclética voltada para todo pú-
blico balsamense com resgate 
de tradições com desfiles, 
shows, apresentações e tudo 
que Bálsamo tem direito. 
Para mim é uma honra pode 
fazer parte disso tudo e va-
mos seguindo com Deus na 
frente, construindo uma nova 
história”, comenta Du Lou-
renço, prefeito de Bálsamo.

A vinda da equipe de ex-
-jogadores do Timão à cidade 
da região foi possibilitada por 
uma parceria feita entre Pre-
feitura de Bálsamo, parceiros 
e apoiadores.

Bálsamo completa oficial-
mente 102 anos no dia 17 de 
novembro, uma quinta-feira.

(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani)

No dia 6 de novembro, os alvinegros jogam no 
estádio Municipal Manoel Ferreira, em Bálsamo, 
em uma das comemorações do aniversário de 102 
anos da cidade

Equipe Master do Corinthians será uma das grandes atrações da comemoração dos 102 anos da cidade vizinha

O time de basquete femi-
nino do CAD/SMEL tem uma 
semana cheia pela frente. As 
meninas, comandadas pelo 
técnico Marcus Gama, en-
frentam Araçatuba em dois 
jogos pela semifinal da Liga 
Regional de Basquete Centro 
Oeste Paulista – LBC.

O primeiro jogo será nesta 
quarta-feira, 2, às 11 horas, e 
o jogo de volta no domingo, 6, 
também às 11 horas, no Monte 
Líbano. Na próxima semana, 
na quarta-feira (09), o time 
encara Catanduva, em Miras-
sol, no clube Monte Líbano, às 
9 horas, pela decisão da Liga 

SEMIFINAL

Basquete do CAD tem 
decisão nesta semana

PAULISTÃO

FPF define grupos para 2023

Arba (Associação Regional de 
Basketball de Rio Preto).

“Nossa equipe está pronta 
e animada para esses jogos 
decisivos. Espero que consi-
gamos colocar em prática al-
gumas surpresas que estamos 
preparando para esses jogos”, 
afirmou Gama.

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) realizou o 
sorteio dos grupos do Cam-
peonato Paulista de 2023 
nesta terça-feira (1). Único 
representante da região na 
elite, o Mirassol ficou no Gru-
po B com São Paulo, Guarani 
e Água Santa.

No Grupo A estão Santos, 
Red Bull Bragantino, Botafo-
go de Ribeirão Preto e Inter 
de Limeira. No Grupo C, 
Corinthians, Ituano, Ferrovi-

ária e São Bento. Por fim, no 
Grupo D ficaram Palmeiras, 
São Bernardo, Santo André 
e Portuguesa.

“Passam-se os anos e a 
minha opinião continua a 
mesma. É um grupo difícil, 
duro, em um campeonato 
muito equilibrado. Pratica-
mente um torneio, com os 10 
primeiros jogos em 30 dias, 
então exige uma preparação a 
altura do nível de dificuldade. 
Nossa expectativa é com-
petir bem, fazer bons jogos, 
representar a nossa cidade 
e torcida”, afirmou o técnico 

Ricardo Catalá, que levou o 
Mirassol à semifinal de 2020 
após vencer o São Paulo por 
3 a 2 no Morumbi.

A FPF optou por manter a 
fórmula de disputa dos anos 
anteriores. O campeonato 
será transmitido pela Record 
TV, TNT Sports, Premiere e 
Youtube. 

Com isso, os 16 clubes 
serão divididos em quatro 
grupos de quatro, classifican-
do os dois melhores de cada 
chave para as quartas de final.  
Os dois últimos na classifica-
ção geral serão rebaixados.

Único representante da região na elite, o Mirassol ficou no Grupo B 

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Pia Sundhage convoca seleção feminina para amistosos 

A técnica Pia Sundhage 
convocou nesta terça-feira (1º) 
a seleção brasileira feminina 
de futebol para dois amistosos 
contra o Canadá nos próximos 
dias 11 e 15 de novembro, no 
estado de São Paulo. Entre 
as novidades na lista está a 
lateral-direita Bruninha, ex-jo-
gadora do Santos, atualmente 

no OL Reign (Estados Unidos), 
que volta a ter uma oportu-
nidade na equipe. Sundhage 
também chamou a atacante 
Debinha (North Carolina Cou-
rage-EUA) e a goleira Lorena 
(Grêmio), ambas recuperadas 
de lesão.

Os jogos são preparatórios 
para a Copa do Mundo Femi-
nina, com início em 23 de julho 
do ano que vem, na Austrália 

e Nova Zelândia. Boa parte da 
equipe convocada nesta terça 
(1º) permanece a mesma que 
atuou na última Data Fifa – vi-
tórias do Brasil diante da Itália 
(1 a 0) e da Noruega (4 a 1) – 
incluindo as Palestrinas, atuais 
campeãs da Libertadores, Ary 
Borges e a Bia Zaneratto.

Pia Sundhage convoca se-
leção brasileira feminina para 
amistosos contra Canadá - em 

1º/11/2022.
Pia Sundhage manteve a 

base da equipe brasileira que 
atuou na última Data Fifa: o 
país venceu a Itália (1 a 0) e a 
Noruega (4 a 1), em jogos reali-
zados na primeira quinzena de 
outubro – Thaís Magalhães/
CBF/Direitos Reservados

O embate no dia 11 de no-
vembro será na Vila Belmiro, 
em Santos, às 15h15 (horário 

CONTRA O CANADÁ

AGÊNCIA BRASIL 

Vinicius LIMA

Congresso 
define 
grupos 
de Copa

A Estância Turística 
de Olímpia dá início, nes-
te mês de novembro, à 2ª 
Copa de Futsal da cidade. 
Organizada pela Secre-
taria de Esporte, Lazer e 
Juventude, a competição 
contará com 34 times na 
disputa, sendo 29 equi-
pes do masculino e cinco 
equipes do feminino.

Desta forma, para 
apresentar o regulamen-
to dos jogos e promover 
o sorteio dos grupos, foi 
realizado, na última se-
mana, o Congresso Téc-
nico do campeonato.

A 2ª Copa de Futsal, 
que começaria em outu-
bro, teve a data alterada, 
com início no dia 8 de no-
vembro (terça-feira), às 
19h, no Ginásio de Espor-
te “Olyntho Zambom”, 
visando maior prazo para 
organização dos jogos 
que este ano terá a ini-
ciativa inédita da disputa 
de equipes femininas da 
modalidade.

Os jogos serão no Gi-
násio de Esportes, de 
segunda a sexta-feira, 
a partir das 19h, com 
três disputas por noite. 
A entrada é gratuita e 
aberta a toda população 
e visitantes. 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Novembro de 2022 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 14 de Novembro de 
2022 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP e pela 
internet no site: www.biasileiloes.com.br . As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no 
leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra V, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 11,00m e divide-se com a Rua Projetada 13; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 
11,00m e divide-se com parte dos lotes 11 e 12, encerrando uma área superficial total de 220,00 m²; distante 5,73m
da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.280 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Obs: Consta a existência de Processo nº 10189113220218260576 TJ/SP.. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 73.700,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 260.080,63. Caso não haja licitantes ou não seja 
atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Novembro de 2022, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais
e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos
que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Eventual regularização da área construída
na matrícula, ficará a cargo do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora 
Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento)
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel 
objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais 
ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades
que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação
de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite
de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, 
pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 
correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital.
A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade 
no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora
de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros,
com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 10/11/2022 às 11h 2º Leilão: dia 14/11/2022 às 11h

Divulgação

Lucas Figueiredo

de Brasília). Quatro dias de-
pois, no mesmo horário, o 
Brasil volta a duelar contra o 
Canadá na Neo Química Are-
na, estádio do Corinthians, na 
capital paulista.

A seleção brasileira soma 
dez vitórias consecutivas, com 
33 gols marcados e somente 
um sofrido. O Brasil disputará 
a primeira fase do Mundial 
Feminino de 2023 no grupo 

Divulgação

Rodrigo Corsi/Agência Paulistão

Divulgação


