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Rio Preto vai instalar 
mais 35 radares até 
metade de 2023

MULTA ACIMA DE 40 Km/h

Rio Preto terá até meados de 2023 mais 35 radares que estão sendo instalados pelo Departamento Na-
cional de Trânsito (Detran) e serão transferidos ao município assim que o trabalho for concluído. Hoje, 
são 42 radares que limitam a velocidade em ruas e avenidas entre 30 e 60 quilômetros por hora. Serão 77 
radares no total. Os novos radares vão multar os veículos que ultrapassarem 40 km/h.   CIDADES Pág.4

BOLSONARISTAS

Rodrigo nega 
saída do PSDB

“Não ocuparei cargos e nem reivindicarei cargos públi-
cos”. A declaração é do governador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, sobre sua eventual participação no governo de 
Tarcísio Freitas (Republicanos) a partir de janeiro. Rodri-
go negou que esteja de saída do PSDB. POLÍTICA  Pág.3

CORONAVÍRUS

Ômicron não 
chegou e 
Saúde pede  
cuidados 
Rio Preto não registrou du-
rante a pandemia nenhum 
caso de Covid 19 da variante 
BQ. 1.1 da ômicron. Na capi-
tal, uma idosa foi a primeira 
vítima fatal da nova mutação.   
         CIDADES  Pág.5

IMPOSITIVAS

Edinho diz 
que não há 
espaço no 
orçamento
Se depender do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) di-
ficilmente os 17 vereadores 
de Rio Preto terão à dispo-
sição as chamadas emendas 
impositivas. 
        POLÍTICA  Pág.3

MOTORISTAS 
DO FUTURO

O projeto educativo 
Minicidade do Trân-
sito está atendendo  
1,5 mil crianças.
 CIDADES Pág.5

JBC ABRE INSCRIÇÕES
A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Cul-
tura, abre nesta quinta-feira, 10, as inscrições para a 20ª 
edição do JBC - Janeiro Brasileiro da Comédia. Podem 
se inscrever companhias, produtoras, grupos e artistas 
independentes de todo o Brasil.  CIDADES  Pág.6

GOVERNADOR

Antes de entrarem em funcionamento, a Prefeitura fará um mês de educação no 
trânsito, sem multar os motoristas

CÓDIGO MALICIOSO

Relatório 
não aponta 
fraude nas 
eleições  
Relatório de Fiscalização 
do Sistema Eletrônico de 
Votação” que investigou as 
urnas da eleição de outubro 
mostra que o sistema tem 
um código “malicioso” que 
pode configurar relevante 
risco à segurança do proces-
so. O ministro Paulo Sérgio, 
por seu lado, pede uma in-
vestigação “urgente”, mas 
admite que os boletins de 
urnas e o resultado apresen-
tado pelo TSE são idênticos 
ao da Defesa.
POLÍTICA  Pág.2

ÁREA CENTRAL

Idoso tem 
casa invadida 
duas vezes 
em três horas 
Um aposentado, de 69 anos, 
teve a residência, no Cen-
tro de Rio Preto, invadida 
duas vezes por bandidos 
em um intervalo de 3h20. 
O primeiro assaltante fugiu 
levando um celular, após 
agredir a vítima com socos 
e tapas na cabeça e rosto. 
O segundo bandido, de 34 
anos, foi perseguido por 
vizinhos, entrou em luta 
corporal e acabou sendo 
imobilizado até a chegada 
da PM.  CIDADES  Pág.4

Centenas de carros e tro-
peiros realizaram a partir 
das 10h desta quarta-
-feira (9), em Rio Pre-
to, uma nova carreata 
para pedir intervenção 
federal e militar con-
tra o resultado das elei-
ções de 30 de outubro. 
A manifestação foi parte 
da espera pela divulgação 
do relatório do Ministé-

rio da Defesa nas urnas 
eletrônicas. Inicialmen-
te, Adriano Caruso con-
vocou um “tratoraço”, 
mas apenas veículos de 
passeio e animais parti-
ciparam. A concentração, 
antes marcada para o 
quilometro 2 da rodovia 
Washington Luís, foi na 
frente do Tiro de Guerra.
   POLÍTICA  Pág.2

Tratoraço virou 
carreata vetada 
na BR-153

RITA LEE COVER
EM FOOD PARK
Marcado para 26 de novembro, 
Lia Santhiago, cover oficial a can-
tora Rita Lee, sobe ao palco do 
Quintal Food Park, em Rio Preto.   
CIDADES Pág.6

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto

Divulgação

Governo de São Paulo

Divulgação
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Política

CÓDIGO MALICIOSO

Relatório da Defesa não indica fraude eleitoral

Relatório de Fiscalização 
do Sistema Eletrônico de 
Votação que investigou as 
urnas da eleição de outubro 
mostra que o sistema tem um 
código “malicioso” que pode 
configurar relevante risco à 
segurança do processo. O Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
diz que não foi indicada qual-
quer inconsistência na eleição 
deste ano. O ministro Paulo 
Sérgio, por seu lado, pede uma 
investigação “urgente”, mas 
admite que os boletins de ur-
nas e o resultado apresentado 
pelo TSE são idênticos ao da 
Defesa.

O ministro da Defesa, Pau-
lo Sérgio Nogueira, diz que 
relatório de fiscalização não 
indica fraude eleitoral. Em um 
trecho, ele diz que “o trabalho 
restringiu-se à fiscalização do 
sistema eletrônico de votação, 
não compreendendo outras 
atividades como, por exem-
plo, a manifestação acerca de 
eventuais indícios de crimes 
eleitorais.”

Ele indica possíveis fragili-
dades no sistema para serem 
observadas e investigadas 
nas futuras eleições. O rela-

tório aponta dois pontos que 
podem fragilizar o processo 
eleitoral e sugere mudanças 
para as futuras eleições. “Do 
trabalho realizado, destaco 
dois pontos. Primeiro, foi 
observado que a ocorrência 
de acesso à rede, durante a 
compilação do código-fonte 
e consequente geração dos 
programas (códigos binários), 
pode configurar relevante ris-
co à segurança do processo”, 
frisa.

O segundo, de acordo com 
o ministro, “os testes de fun-
cionalidade, realizados por 
meio do Teste de Integridade 
e do Projeto-Piloto com Bio-
metria, não é possível afirmar 
que o sistema eletrônico de 
votação está isento da influ-
ência de um eventual código 
malicioso que possa alterar 
o seu funcionamento.” Mas 
não aponta fraude ou possível 
fraude.

Paulo Sérgio Nogueira su-
gere duas ações. A primeira, 
“investigação técnica para 
melhor conhecimento do 
ocorrido na complilaçao do 
código-fonte e de seus pos-
síveis efeitos” e “promover 
análise minuciosa dos códigos 
binários que efetivamente 
foram executados nas urnas 
eletrônicas”.

Centenas de carros e tro-
peiros realizaram a partir das 
10h desta quarta-feira (9), em 
Rio Preto, uma nova carreata 
para pedir intervenção federal 
e militar contra o resultado das 
eleições de 30 de outubro.

A manifestação foi parte 
da espera pela divulgação do 
relatório do Ministério da 
Defesa nas urnas eletrônicas. 
Às 18h, o Ministério da Defesa 
informou que o relatório foi 
encaminhado por e-mail ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

Militares disseram em re-
servado que o relatório não 
traz indícios de fraude nas 
urnas eletrônicas, mas apenas 
crimes eleitorais e desapa-
recimento de algumas urnas 
pontuais. 

Inicialmente, Adriano Ca-
ruso convocou um “tratoraço”, 
mas apenas veículos de passeio 
e animais participaram. Não 
havia máquinas agrícolas. A 
concentração, antes marcada 
para o quilometro 2 da rodovia 
Washington Luís, foi na frente 
do Tiro de Guerra.

O trajeto, que seria em 
grande parte na BR-153, foi 
transferido para ruas e ave-
nidas na cidade, após pedido 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). Quando o grupo usou a 
rodovia, não pode ultrapassar 

Tratoraço vira carreata 
barrada em rodovia

DA BR PARA A CIDADE

Da REPORTAGEM

os 45 quilômetros de veloci-
dade.

Segunda carreata
O mesmo grupo de bolsona-

ristas que faz a “Resistência Ci-
vil” voltou a realizar uma nova 
carreata que saiu do Centro 
Regional de Eventos às 17h30. 
Desta vez, o horário foi marcado 
para que mais pessoas pudes-

sem participar. Novamente, 
foram centenas carros. Na con-
centração, os hinos nacional, 
à independência e à bandeira.

Região
Os protestos convocados por 

empresários da região também 
não foram adiante. Em Votu-
poranga, centro do movimento, 
apenas uma empresa, Móveis 

Concentração dos manifestantes foi na frente do Tiro de Guerra

Luapa, parou 100% as suas 
atividades e mesmo assim o 
proprietário Júnior Paladini 
disse que o protesto não é 
contra o governo, mas sim por 
liberdade. A paralisação foi 
apenas nesta terça-feira e os 
funcionários vão receber nor-
malmente.

No Brasil
Assim como em Rio Preto, 

bolsonaristas estiveram mobi-
lizados durante todo o dia nas 
proximidades das unidades das 
Forças Armadas. 

Em São Paulo, no quartel 
do Comando do Sudeste, os 
militantes vestidos de verde e 
amarelo aguardaram o resul-
tado do relatório. 

O traço em comum nas 
manifestações são o verde e o 
amarelo e os hinos Nacional, da 
Liberdade e da Bandeira.

No Rio de Janeiro não foi di-
ferente. Áudios de militantes no 
protesto chegaram a dizer que o 
ministro Alexandre de Morais, 
do TSE, mandou derrubar a 
internet nas proximidades do 
Quartel para evitar Fake News. 
Mas as mensagens de voz com 
esse conteúdo que se espalha-
ram no WhatsApp saíram da 
frente do Quartel, no Rio.

Em Brasília, no meio do 
dia, 155 caminhões chegaram 
à praça dos Cristais, onde se 
situa o Quartel do Exército. 
Eles aguardavam outros grupos 
chegarem. Todos esperando o 
anúncio do relatório.
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Lula em Brasília
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu 

na manhã desta quarta-feira (9) com os presidentes da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG). O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin 
também participou. Os encontros aconteceram nas residências 
oficiais da Câmara e do Senado, localizadas na Península dos 
Ministros, área nobre de Brasília. Esta é a primeira visita de 
Lula a Brasília desde que venceu o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) na disputa eleitoral. Um dos líderes do Centrão, Arthur 
Lira apoiou a reeleição de Bolsonaro. Lira deverá buscar a 
reeleição na Presidência da Câmara em fevereiro.

Lula em Brasília 3
A agenda do presidente eleito também incluiu, no fim da 

tarde, encontros com os presidentes do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministra Rosa Weber, e do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes. Antes do 
encontro com Lira, Lula postou a seguinte mensagem em 
uma rede social: "Estamos empenhados na construção de 
um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras, com 
muita democracia. Hoje estou em Brasília. Bom dia."

Reconstrução nacional
Lula fez em Brasília uma agenda em busca da estabilidade 

institucional, movimento que tem sido chamado internamente 
de "reconstrução nacional", em razão das polêmicas em que 
Bolsonaro se envolveu com os demais poderes nos últimos anos. 

Roberto Jefferson
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 

Federal, enviou nesta quarta-feira (9) para a Justiça Federal 
de Três Rios/RJ as investigações contra o ex-deputado Rober-
to Jefferson por ter atacado agentes da Polícia Federal com 
granada e fuzil ao resistir a uma ordem de prisão. Jefferson 
cumpre prisão preventiva em Bangu 8, no Rio de Janeiro. 
Moraes entendeu que a competência para investigar o caso 
é da Justiça Federal do Rio. "Neste caso, as condutas inves-
tigadas foram perpetradas em face de funcionários públicos 
da Polícia Federal que cumpriam mandado de prisão expe-
dido judicialmente, de modo que a competência é da Justiça 
Federal", escreveu o ministro.

Ex-presidente
Apesar de ficar sem cargo público pela primeira vez em 34 

anos quando deixar a Presidência, em janeiro, Jair Bolsonaro 
não ficará de mãos abanando. Além de suas aposentadorias 
como capitão do Exército e deputado, e de um possível 
cargo no PL, Bolsonaro também terá direito a um conjunto 
de benefícios que todos os ex-presidentes têm, como asses-
sores e veículos oficiais. Os ex-chefes do Executivo ganham 
a prerrogativa de utilizar oito funcionários, entre eles dois 
motoristas, dois assessores e quatro servidores que atuam em 
atividades de "segurança e apoio pessoal". Os ex-presidentes 
também ficam com dois carros à disposição. Os ex-presidente 
escolhem quem serão esses funcionários, e a conta é paga 
pela Presidência. Todos os antigos ocupantes do Palácio do 
Planalto que estão vivos fazem uso desses benefícios.

Lula em Brasília 2
O encontro de Lula com Arthur Lira também acontece 

em meio à definição, pela equipe de transição, sobre qual 
modelo de proposta será apresentado para garantir que o 
Auxílio Brasil continue em R$ 600 ano que vem. Até então, o 
pagamento era de R$ 400. Às vésperas das eleições, o governo 
Jair Bolsonaro e o Congresso aprovaram o aumento para R$ 
600, mas somente até dezembro deste ano. Durante a cam-
panha, Lula disse que, se eleito, manteria o valor de R$ 600.

MANIFESTAÇÕES SAÚDE
PRF afirma ter aplicado 
mais de 7,3 mil multas em 
bloqueios de rodovias

Lula conclui a formação do grupo que cuidará 
da temática de saúde. O grupo será coordenado 
pelo senador Humberto Costa (PT-PE)

Agência Brasil

Divulgação

Divulgação

Em uma nota, o Tribunal 
Superior Eleitoral “informa 
que recebeu com satisfação o 
relatório final do Ministério 
da Defesa, que não apontou a 
existência de nenhuma fraude 
ou inconsistência no processo 
eleitoral de 2022. As suges-
tões encaminhadas para aper-
feiçoamento do sistema serão 
oportunamente analisadas”.

O TSE também “reafirma 
que as urnas eletrônicas são 
motivo de orgulho nacional, e 
as Eleições de 2022 compro-
vam a eficácia, lisura e total 

transparência da apuração e 
totalização dos votos.”

O relatório final tem 63 
páginas, mas apenas 22 com 
as análises e conclusões. As 
outras se referem às questões 
técnicas da investigação.

Tiro de Guerra
Os bolsonarisas que reali-

zaram duas carreatas em Rio 
Preto terminaram o dia na 
frente do Tiro de Guerra, onde 
foi colocado um telão para que 
eles pudessem acompanhar a 
discussão sobre o relatório.

Tribunal Superior Eleitoral
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Governador Rodrigo Garcia abraça prefeito Edinho Araújo 

Se depender do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) dificil-
mente os 17 vereadores de Rio 
Preto terão à disposição as 
chamadas emendas impositi-
vas, onde parte do orçamento 
anual da Prefeitura pode ser 
destinado livremente por cada 
parlamentar.

Projeto de Bruno Moura 
(Patriota), já aprovado quanto 
a legalidade, 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 cerca de 
R$ 1,6 milhão para cada vere-
ador. Metade do valor deverá 
ser indicado para a área da 
saúde.

“Tínhamos que discutir 
essa participação não como 
emenda impositiva. Neste mo-
mento acho que não convém 
e olha que estou falando para 
o próximo governo. Porque 
basicamente teríamos um ou 
dois orçamentos. Acho que 
o de 2023 já não é possível”, 
disse Edinho.

O prefeito alega que o Po-
der Executivo é quem tem uma 
“visão global” para discernir 
quais são as prioridades. “Não 
estou pensando apenas no 
nosso governo que se encerra 
em 2024, mas na sociedade 

Edinho diz que não há 
espaço para emendas 

ORÇAMENTO 

como um todo para que o 
prefeito junto com o Planeja-
mento e vereadores discutam. 
Isso, de uma forma amarrada 
vincula e, às vezes, não sejam 
essas as prioridades. E quem 
tem essa visão global é o Exe-
cutivo”, avalia.

Edinho enviou a campo o 
secretário de Governo, Jair 
Moretti, para falar pesso-
almente com os vereadores 

afim de modificar pontos da 
proposta antes da votação final 
da matéria.

O Dhoje Interior apurou 
que o valor é considerado alto 
e que o governo municipal não 
teria condições de destinar o 
recurso sem comprometer as 
finanças do município. O obje-
tivo é que o secretário Moretti 
convença os vereadores para 
a reserva de um valor menor 

do que os R$ 28,5 milhões 
previstos.

A investida do governo 
agora é que as indicações 
dos vereadores, por meio de 
emendas na Lei Orçamentária 
Anula (LOA) que fixa os inves-
timentos para o próximo ano, 
possam em parte ser acatadas 
pelo prefeito, o que geralmente 
não ocorre e são vetadas.

“Reafirmo que é importante 
que os vereadores façam as in-
dicações e nós estamos abertos 
a recepcionar as indicações. 
Tendo em vista as dificuldades 
de investimento dos municí-
pios e a perspectiva para 2023 
e os anos subsequentes não 
seria o momento oportuno”, 
afirma Edinho.

23 vereadores
Assim como o projeto que 

permite os vereadores a apon-
tarem investimentos obriga-
tórios ao Executivo, Edinho 
também comentou outra po-
lêmica. Projeto do vereador 
Anderson Branco (PL) que 
pede o aumento de 17 para 23 
vereadores a partir da próxima 
legislatura que se inicia em 
2025.

“Este é um assunto da Câ-
mara Municipal”, limitou-se a 
dizer quando questionado pelo 
Dhoje Interior.

Uma audiência pública com 
diversas entidades e população 
vai debater a possibilidade 
de aumento no número de 
cadeiras do Legislativo nesta 
sexta-feira, 11, no plenário da 
Câmara.

DESMENTIU SAÍDA DO PSDB

Rodrigo nega participação 
no governo Tarcísio 

“Não ocuparei cargos e 
nem reivindicarei cargos 
públicos”. Foi com esta res-
posta que o governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia 
(PSDB), afirmou sobre sua 
eventual participação no 
governo de Tarcísio Freitas 
(Republicanos) a partir de 
janeiro. Garcia esteve nes-
ta quarta-feira, 9, em Rio 
Preto, onde participou de 
evento para entrega de 186 
veículos e maquinários para 
97 municípios do estado, no 
âmbito do programa ‘Nova 
Frota – SP Não Para’.

Derrotado no primeiro 
turno das eleições, Rodrigo 
declarou apoio para o can-
didato do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), o ex-minis-
tro de Infraestrutura Tarcí-
sio de Freitas que acabou 
vencendo a disputa contra 
Fernando Haddad (PT).

“Desejo muita boa sorte 
ao governo eleito, mas não 
vou participar de cargos pú-
blicos, de indicações, enfim, 

apenas estarei à disposição 
como ex-governador que 
ama São Paulo procurando 
dar boas ideias e sugestões”, 
disse.

O governador que en-
trega o cargo no dia 1º de 
janeiro de 2023 adiantou 
que a partir da semana que 
vem inicia o processo de 
transição com o governo 
eleito. Garcia diz que fará 
uma transição “republica-
na” e “transparente”.

O Dhoje Interior ques-
tionou sobre sua permanên-
cia no PSDB. 

Nos bastidores o apoio 
de Garcia às candidaturas 
de Tarcísio e, sobretudo, a 
do presidente Jair Bolsona-
ro não teria sido bem rece-
bido por caciques históricos 
da legenda. 

Especula-se que ele pos-
sa migrar ao União Brasil, 
partido do deputado federal 
Geninho Zuliani que saiu 
como vice na sua chapa. 

“Não há motivo nenhum 
para eu sair do PSDB”, limi-
tou-se a dizer.

O prefeito cassado de Ta-
nabi, Norair Cassiano (PSB), 
aguarda para esta quinta-fei-
ra, 10, decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
retomar o cargo. Ele foi cas-
sado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) por crime de 
abuso de poder econômico 
durante a campanha de 2020, 
quando foi reeleito.

Diante do afastamento 
o TRE marcou nova eleição 
municipal para o dia 27 deste 
mês. Ele tenta impedir que 
a eleição seja realizada antes 

TANABI

Prefeito afastado espera decisão favorável 
do julgamento de recurso que 
interpôs no TSE.

“Nosso julgamento está 
marcado para amanhã (hoje) 
e, inclusive, em qualquer situ-
ação que aconteça nós ainda 
temos recurso no Supremo Tri-
bunal Federal. Vamos aguar-
dar a decisão e aí a gente vai 
ver o destino que temos que 
tomar. Pensamento muito 
positivo. Temos esperança que 
dê certo”, afirmou ao Dhoje 
Interior.

Norair foi condenado a 
perder o cargo de prefeito após 
acusação de abuso de poder 
econômico. Um motorista da 
Prefeitura empenhou R$ 500 

em combustível para buscar 
camisetas de campanha. Elas 
teriam sido encomendadas por 
um grupo de amigos e Norair 
afirma que desconhecia qual-
quer informação sobre a aqui-
sição das camisetas. Quando 
o processo chegou no TRE em 
São Paulo, o tribunal acatou 
um recurso que lhe devolveu 
o cargo por 8 meses. Depois, o 
recurso foi cassado.

A defesa do ex-prefeito 
aguarda o julgamento do re-
curso no TSE e Norair afirma 
que, caso perca, vai até o Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
com pedido de suspensão da 
decisão, para evitar a eleição e, 

com a vitória de um dos pos-
tulantes, os constrangimentos 
que a decisão pode causar. A 
acusação de crime eleitoral foi 
feita por um grupo que perdeu 
a eleição para Norair. O prefei-
to cassado venceu na Justiça 
da cidade, mas perdeu a ação 
do TRE. Apelou para o TSE.

“Tem uma eleição marcada 
para o dia 27, ainda dá tempo 
de suspender porque caso a 
eleição tenha acontecido e o 
nosso recurso for provido, a 
eleição é cancelada e a gente 
retoma. Vamos aguardar”, 
disse.

Norair afirma ter sido per-
seguido politicamente.

Para Edinho, o Poder Executivo é quem tem uma “visão global”

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Norair Cassiano de Oliveira acredita em decisão favorável no TSE 

CRIMES SEXUAIS

Deputados aprovam projeto de lei
A Câmara dos Deputados 

aprovou nesta quarta-feira (9) 
o projeto de lei que aumenta 
as penas de vários crimes se-
xuais contra crianças e adoles-
centes, classificando-os como 
hediondos. A proposta será 
enviada ao Senado.

Trata-se do Projeto de 
Lei 1776/15, de autoria dos 
deputados Paulo Freire Costa 
(PL-SP) e Clarissa Garotinho 
(União-RJ). O projeto foi 
aprovado na forma de um 
substitutivo do relator, de-
putado Charlles Evangelista 
(PP-MG).

Pelo texto, o condena-
do por crimes mais graves 
dessa natureza, previstos no 
Código Penal ou no Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), não terá direito à saída 
temporária, passível de con-

cessão para presos com bom 
comportamento.

Em outras situações, nos 
crimes envolvendo a produ-
ção, posse ou distribuição de 
cenas de sexo com crianças 

TRIBUTO 

Comissão aprova isenção 
de IOF para aposentado 
com mais de 75 anos

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa apro-
vou nesta quarta-feira (9) o 
Projeto de Lei 495/22, que 
isenta aposentados e pensio-
nistas com mais de 75 anos 
do Imposto sobre Obrigações 
Financeiras (IOF). O texto 
aprovado, de autoria do depu-
tado Cleber Verde (Republica-
nos-MA), altera o Decreto-Lei 
1.783/80, que trata da tributa-
ção em operações de crédito, 
câmbio e seguro e, ainda, de 
títulos e valores mobiliários.

O IOF é um tributo federal. 
No caso de empréstimo, finan-
ciamento e crédito rotativo do 
cartão, atualmente a alíquota 
é de 0,38%, limitada a um 
máximo de 3%; na aquisição de 

cédulas de moedas estrangei-
ras ou nas compras no exterior 
por meio de cartão de crédito, 
de 6,38%; nos seguros, pode 
chegar a até 25%.

Relator no colegiado, o 
deputado Roberto Alves (Re-
publicanos-SP) defendeu a 
aprovação do projeto e afir-
mou que a medida “contribui 
para o aperfeiçoamento do 
regime jurídico de proteção 
dos direitos dos idosos”.

Tramitação
O texto, que tramita em 

caráter conclusivo, será ainda 
analisado pelas comissões de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

ou adolescentes, haverá uma 
nova condição para os conde-
nados poderem usufruir dessa 
saída temporária: a proibição 
de se aproximar de escolas de 
ensino infantil, fundamental 

ou médio e de frequentar 
parques e praças com parques 
infantis.

Os condenados por estes úl-
timos tipos de crimes também 
deverão usar obrigatoriamente 
a tornozeleira eletrônica tanto 
na saída temporária quanto na 
prisão domiciliar. Isso valerá 
ainda para o condenado por 
crime de aliciar ou constranger 
criança ou adolescente com o 
fim de praticar ato libidinoso 
com ela.

“Costumo dizer que a pe-
dofilia é o pior tipo de crime 
que pode ocorrer, porque é 
um crime que se comete contra 
as crianças. É um crime que 
acaba com a inocência das 
nossas crianças; que prejudica 
nossas famílias; que coloca em 
risco a infância”, disse Clarissa 
Garotinho.

Os autores do projeto, Paulo Freire Costa e Clarissa Garotinho

Raphael Ferrari

Governo de São Paulo

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
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CIDADES VACINAS
Mais 1 milhão de doses de CoronaVac para vacinação 
de crianças e adolescentes serão entregues pelo 
Instituto Butantan para o governo federal.

DÍVIDAS
O número de famílias inadimplentes 
na cidade de São Paulo atingiu
1,03 milhão em outubro.

Rio Preto terá até mea-
dos de 2023 mais 35 radares 
que estão sendo instalados 
pelo Departamento Nacional 
de Trânsito (Detran) e serão 
transferidos ao município 
assim o trabalho for concluí-
do. Hoje, são 42 radares que 
limitam a velocidade em ruas 
e avenidas entre 30 e 60 qui-
lômetros por hora. Serão 77 
radares no total.

Os novos radares vão mul-
tar os veículos que ultrapassa-
rem 40 quilômetros por hora. 
Antes de entrarem em funcio-
namento, a Prefeitura fará um 
mês de educação no trânsito, 
sem a aplicação da multa.

O Detran informa que a 
receita aferida com os novos 
equipamentos vai ser empre-
gada em recapeamento asfál-
tico, iluminação de faixas de 
pedestres, gradis de proteção, 
faixas elevadas para travessia 
de pedestres, sinalização ho-
rizontal e vertical, lombadas e 
lombadas eletrônicas.

O empreendimento, é de 
R$ 6,1 milhões para interven-
ções viárias em Rio Preto, por 
meio do Programa Respeito à 
Vida, do Governo do Estado. O 
comunicado diz ainda que os 

Rio Preto terá 35 novos
radares até meados de 2023

ANEL VIÁRIO

Eles estão sendo ins-
talados pelo Detran no 
Anel Viário e a veloci-
dade permitida será
de 40 Km/h

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Homem leva 
documentos 
falsos para 
banco

locais das intervenções viárias 
foram escolhidos pelo muni-
cípio com base em número de 
acidentes e óbitos de trânsito. 
Após a instalação, a Prefeitura 
assume a administração dos 

equipamentos.
Uma consulta no site da 

Prefeitura, descobre-se que 
nos nove primeiros meses de 
2022 foram aplicadas pelos 
atuais radares pouco mais de 

173 mil multas e houve uma ar-
recadação de R$ 32,2 milhões.

Os dois radares que mais 
multam motoristas em Rio 
Preto estão na rua Saldanha 
Marinho que, sozinho, aplicou 

5,5 mil multas, e na Avenida 
Mirassolândia, com 4,4 mil 
multas. Os dados das multas 
no Portal não estão atualiza-
dos. Esses números se referem 
há 8 meses do ano.

Após desconfiar da au-
tenticidade de documentos 
apresentados para abertu-
ra de conta corrente, um 
funcionário de agência na 
rua Voluntários de São 
Paulo, na área central de 
Rio Preto, acionou a Polícia 
Militar, na tarde desta ter-
ça-feira, 8. O homem, de 30 
anos, caiu em contradição 
ao informar supostos dados 
pessoais e foi levado para o 
Plantão.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o suspeito, com 
quem foram apreendidos 
dois RGs com nomes dis-
tintos, dois comprovantes 
de residência de endereços 
e proprietários diversos e 
uma cópia de declaração de 
imposto de renda, admitiu 
o crime.

Na Central de Flagran-
tes, o acusado foi autuado 
por uso de documento falso 
e vai responder a inquérito 
em liberdade. O 1º DP ficou 
encarregado das investi-
gações.

Atualmente, estão em funcionamento na cidade 42 radares que limitam a velocidade em ruas e avenidas entre 30 e 60 km por hora

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

LUTO

Marido bate cabeça 
da mulher em parede 

Morre o cantor Rolando 
Boldrin, aos 86 anos

Uma briga de casal, por 
volta das 23 horas desta ter-
ça-feira, 8, no Jardim Santa 
Catarina, em Rio Preto, ter-
minou com o homem, de 54 
anos, preso em flagrante por 
policiais militares. A vítima, 
de 41 anos, levou socos na 
boca e teve a cabeça batida 
contra parede.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a mulher foi encon-
trada a alguns quarteirões da 

residência e disse aos pms 
que está atualmente mo-
rando com os pais em Onda 
Verde e que esse foi o motivo 
da discussão com o marido, 
que exigiu que retornasse à 
residência.

Além das agressões físicas, 
ela acusou o esposo de tê-la 
ofendido e jurado de morte. 
O suspeito negou aos policiais 
que tenha batido na mulher, 
mas foi desmentido pelo mé-
dico legista que fez o exame 
de corpo de delito.

Da REPORTAGEM

FOI AGREDIDO

DESPEDIDA

Idoso é vítima de 
dois roubos em 3 h

Ícone da MPB, Gal 
Costa morre aos 77

Um aposentado, de 69 anos, 
teve a residência, no Centro de 
Rio Preto, invadida duas vezes 
por bandidos em um intervalo 
de 3h20. O primeiro assaltante 
fugiu levando um celular, após 
agredir a vítima com socos e 
tapas na cabeça e rosto. O se-
gundo bandido, de 34 anos, foi 
perseguido por vizinhos, entrou 
em luta corporal e acabou sendo 
imobilizado até a chegada da 
PM.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o criminoso que não 
foi identificado até o momento 
entrou na casa do idoso às 22 
horas desta segunda-feira, 7. 
À 1h20 desta quarta-feira, 8, o 
morador foi surpreendido pelo 
acusado e gritou por socorro.

Levado até o Plantão, o 
indiciado teve a prisão em 
flagrante por roubo convertida 
em preventiva pelo delegado, 
sendo encaminhado para a 
carceragem rio-pretense, onde 
ficou à disposição da Justiça.

Da REPORTAGEM

NA MADRUGADA 

Ladrão invade casa e 
apanha de vizinhos

Um morador de rua, de 31 
anos, ficou gravemente ferido 
após ser espancado por popu-
lares, no Jardim das Oliveiras, 
na Região Norte de Rio Preto, 
às 5h30 desta terça-feira, 8. 
Ele foi surpreendido pela víti-
ma, de 39 anos, furtando vá-
rios objetos de sua residência.

A dona de casa gritou por 
socorro e vizinhos saíram para 
ajudá-la, agredindo o suspeito 
e o imobilizando até a chegada 

da Polícia Militar.
Quando a viatura chegou, 

a guarnição encontrou o ho-
mem com os pés amarrados, 
um corte profundo na cabeça 
e escoriações pelo corpo.

O Samu levou o acusado 
até a Santa Casa, onde perma-
neceu internado sob escolta.   

O delegado plantonista 
converteu a prisão em flagran-
te por furto em preventiva a 
ser cumprida após o autuado 
ter alta hospitalar.

Da REPORTAGEM

Morreu nesta quarta-feira, 
9, o cantor, compositor e apre-
sentador Rolando Boldrin, aos 
86 anos. A notícia foi divulgada 
pela Fundação Padre Anchie-
ta, que lamentou a morte do 
apresentador do programa 
Sr. Brasil, da TV Cultura, por 
dezessete anos. O velório será 
realizado na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo.

Em seu programa, Boldrin 
abriu portas para o chamado 
“Brasil profundo”, apresentan-
do diversos artistas e ritmos 
representativos de todas as 

regiões do país. 
Apesar de sua forte cone-

xão com a música, especial-
mente a sertaneja, Boldrin se 
orgulhava da carreira de ator, 
a qual via como sua vocação.

A cantora Gal Costa, um dos 
maiores nomes da música po-
pular brasileira, morreu nesta 
quarta-feira (9), aos 77 anos.

A informação foi confirma-
da pela assessoria de imprensa 
da artista e a causa da morte 
não foi informada.

Gal Costa faria apresenta-
ção no festival Primavera Sou-
nd, em São Paulo, no último 
fim de semana. A participação 
foi cancelada às vésperas do 
evento. Sua última participa-
ção em festivais foi no Coalla 
Festival, em setembro deste 

ano em São Paulo.
De acordo com a assesso-

ria, a cantora se recuperava 
nas últimas três semanas de 
um procedimento cirúrgico 
nasal.

Valentina Florido Bachi, natural de Rio Preto-Sp, faleceu aos 68 anos de 
idade. Viuva, não deixa familiares. O sepultamento foi dia 08/11/2022, saiu 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o Cemitério Parque Jardim da Paz. 

Maria de Souza Lima, natural de Aracangua-SP, faleceu aos 67 anos de idade. 
Solteira, deixa o filho Marcos Vinicius. O sepultamento foi dia 09/11/2022, 
saiu seu féretro do velório Capelas Prever para o Cemitério São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Fraude de R$ 31,9 mil 
Um morador da Vila To-

ninho, em Rio Preto, teve o 
nome e dados pessoais usados 
em dois empréstimos fraudu-
lentos, totalizando mais de R$ 
31,9 mil. O golpe teria sido apli-
cado por uma falsa bancária.

Em seguida, ofereceu um 
empréstimo consignado no 
valor de R$ 15.755,25. O pri-
meiro contato telefônico teria 
ocorrido no dia 6 de outubro.

Como a vítima, de 49 anos, 
esperava o benefício da mu-

lher, falecida em 26 de março 
deste ano, acreditou que se 
tratou do valor a ser recebido 
e passou informações pessoais, 
imagens frente e verso do car-
tão bancário e senha do cartão 
do INSS.

No último dia 20, ao ir até a 
agência do INSS, o rio-preten-
se tirou um extrato e descobriu 
que a criminosa tinha feito um 
empréstimo no valor de R$ 
16.237,26 em 64 parcelas de 
R$ 424,20.

Guilherme BATISTA

Divulgação Divulgação

Arquivo Dhoje

Divulgação
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SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

Uma vida estressante
aumenta o risco de AVC

Recentemente foi divul-
gado que o estresse repre-
senta um importante fator 
de risco para o desenvolvi-
mento do Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). Assim como 
as demais doenças cardio-
vasculares, o AVC constitui 
uma doença silenciosa, que 
pode evoluir para compli-
cações e sequelas sem aviso 
prévio. 

O AVC caracteriza-se 
pela obstrução das artérias 
cerebrais por depósitos de 
placa de colesterol. A redu-
ção do fluxo sanguíneo neste 
território resulta em déficits 
motores, alterações sensi-
tivas, comprometimento 
da fala e da articulação das 
palavras e pode também al-
terar o equilíbrio corporal. A 
presença destes sintomas re-
flete a gravidade do quadro 
neurológico, que na grande 
maioria das vezes pode estar 
associado a sequelas moto-
ras irreversíveis.

Hipertensão arterial sis-
têmica, sobrepeso e obesi-
dade, tabagismo, diabetes 
mellitus, uso de drogas, 
sedentarismo, colesterol 
alto e estresse constituem 
os principais fatores de risco 
para o AVC. Dentre estes fa-
tores, a hipertensão arterial 
sistêmica destaca-se como o 
principal fator associado ao 
desenvolvimento do quadro 
neurológico isquêmico. 

Os elevados níveis pres-
sóricos aumentam o risco 
tanto de AVC isquêmico, 
em decorrência de obstru-
ção das artérias cerebrais, 
quanto de AVC hemorrági-
co, que se caracteriza pelo 
rompimento das artérias 
cerebrais. Em ambos os 
casos, o quadro neurológico 
pode ser grave, entretanto, 
a rotura do vaso cerebral 
exige intervenção cirúrgica 
imediata, o que aumenta a 
dramaticidade do quadro 
neurológico.

Além destes fatores de 
risco, a doença das artérias 
carótidas também repre-
senta um importante fator 
associado ao AVC, em espe-
cial o isquêmico. As artérias 
carótidas são os vasos res-
ponsáveis por conduzir san-
gue do coração em direção 
ao cérebro. Localizam-se na 
região cervical e, comumen-
te em pessoas a partir dos 
50 anos, representam um 
local de acúmulo de placas 
de colesterol.

A aterosclerose nas arté-
rias carótidas reduz o fluxo 
sanguíneo para o território 

cerebral e aumenta o risco 
de embolização de micro 
fragmentos de placas para o 
cérebro, o que pode resultar 
em eventos neurológicos 
maiores ou menores, de acor-
do com o grau de acometi-
mento cerebral. O Ataque 
Isquêmico Transitório não 
deixa sequelas e o quadro 
neurológico é revertido em 
até 24 horas. Por outro lado, 
o AVC representa o evento 
neurológico final, com seque-
las irreversíveis.

No mundo moderno em 
que vivemos, o estresse do 
mercado de trabalho também 
se configura como um impor-
tante fator predisponente 
para eventos cerebrovascu-
lares. A irritação no trabalho 
e o esgotamento profissional 
promovem espasmos nas ar-
térias cerebrais, com risco de 
isquemias transitórias e até 
mesmo irreversíveis.

O check-up vascular é 
responsável pela avaliação 
das artérias carótidas e pelo 
diagnóstico de placas de co-
lesterol que podem evoluir 
para o AVC. Toda pessoa a 
partir dos 50 anos deve ser 
submetido ao doppler vas-
cular para investigação da 
doença carotídea, em espe-
cial se houver fatores de risco 
para doenças cardiovascula-
res como hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes mellitus, 
tabagismo, sobrepeso, obesi-
dade e histórico de infarto do 
miocárdio.

Tanto os níveis pressóri-
cos elevados quanto a doença 
das artérias carótidas e o 
estresse diário representam 
condições clínicas que podem 
ser controladas e tratadas de 
maneira adequada. Portanto, 
constituem causas reversíveis 
de AVC e fatores de risco 
evitáveis de internação hos-
pitalar e sequelas motoras.

Faça seu check-up vas-
cular anual e cuide da sua 
saúde vascular. Para mais 
informações sobre a Medi-
cina Vascular e as doenças 
cardiovasculares, acesse o 
site www.drsthefanovascu-
lar.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Para dar visibilidade à cam-
panha Novembro Azul, o traba-
lhadores da rede municipal de 
saúde vestiram roupa azul na 
última terça-feira, 8. O objetivo 
é incentivar os homens a bus-
carem atendimento de saúde e 
realizar exames periódicos, so-
bretudo relacionados ao câncer 
de próstata.

Cerca de quinhentos cola-
boradores da pasta aderiram à 
ação e usaram azul nos postos 
de trabalho. O prédio da Secre-
taria de Saúde e o paço muni-
cipal também estão iluminados 
de azul e as unidades básicas de 
saúde estão promovendo ações 
em prol da campanha.

Novembro Azul
O Novembro Azul é realiza-

do em todo o mundo, inspirado 
pelo movimento australiano 
Moustache/November (Bi-

Trabalhadores da saúde vestem azul 
para dar visibilidade a campanha

gode/Novembro). No Brasil, 
a campanha começou a ser 
difundida em 2011 pelo Ins-
tituto Lado a Lado pela Vida. 
Este ano, o tema escolhido é 
#AZULTITUDE, que visa co-
locar os homens no papel de 

protagonistas de sua saúde, cui-
dando dela de maneira integral.

Rede Municipal
de Saúde

Os homens devem buscar 
atendimento na rede municipal 

de saúde de Rio Preto nas Uni-
dades Básicas de Saúde. São 28 
na cidade. O agendamento para 
consultas é feito na recepção. 
Em caso de necessidade, o mé-
dico encaminha o paciente para 
o especialista e solicita exames.

Novembro Azul tem o 
objetivo de incentivar 
os homens a buscar 
atendimento de saúde

Segundo a Secretaria de Saúde, 500 colaboradores da pasta usaram azul nos postos de trabalho

Da REPORTAGEM
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Rio Preto não registrou du-
rante a pandemia nenhum caso 
de Covid 19 da variante BQ. 1.1 
da ômicron. Nesta terça-feira, 
8, a Secretaria de Saúde de 
São Paulo informou que uma 
mulher de 72 anos, com comor-
bidades, foi a primeira vítima 
fatal da nova variante na capital 
paulista. Ela morreu dia 17 de 

outubro. A Saúde informa que 
a subvariante que predominou 
e predomina em Rio Preto é a 
BA 5.1.

Para evitar a chegada e insta-
lação da nova cepa em Rio Preto, 
a Secretaria de Saúde continua 
a recomendar os procedimentos 
adotados ao longo da pandemia. 
As medidas de prevenção são as 
mesmas, independentemente 
da variante.

“É importante manter as 
medidas de higiene, lavando as 

mãos com água e sabão, utilizar 
álcool em gel, e usar máscara 
nos serviços de saúde. Em caso 
de sintomas, a recomendação 
é coletar amostras e manter 
isolamento”.

A Saúde reafirma a impor-
tância de manter em dia a vaci-
nação contra a Covid em todas 
as faixas etárias já liberadas.

As unidades continuam vaci-

nando de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 16h30.

PRIMEIRO ÓBITO
A primeira vítima da nova 

variante tinha diversas comor-
bidades, ficou internada no 
Hospital São Paulo, de 10 a 17 de 
outubro, data em que morreu. O 
material para exame foi coletado 
no início do mês passado.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ômicron não chegou a Rio Preto e Saúde 
pede os mesmos cuidados da pandemia

A morte foi confirmada na 
rede do Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs) estadual.

Outro caso da doença con-
firmado em São Paulo é de 
um homem de 61 anos, que 
cumpriu isolamento e evoluiu 
clinicamente bem. Os primeiros 
sintomas foram detectados em 
7 de outubro.

COVID EM RIO PRETO
Ao longo da pandemia, Rio 

Preto registrou 163.803 casos 
de Covid. Destes, 3.174 morre-
ram em decorrência da doença. 
Outros 159.579 se recuperaram. 
Este último boletim é do dia 2 
de novembro.

Em outubro, foram 218 
casos. A Secretaria informou 
uma morte, mas não ocorreu 
em outubro. No total, foram 
594.459 pessoas que realiza-
ram o exame com sintomas 
da doença e 383.072 tiveram 
diagnóstico negativo.

VARIANTE

PREVENÇÃO

A Secretaria de Saúde de São Paulo anunciou nesta 
terça-feira (8) a primeira morte pela nova variante

Procon divulga

Vestibulinho 

EDUCATIVO

Minicidade do Trânsito atende 
1.500 crianças de projeto social

O projeto educativo Minici-
dade do Trânsito, da Prefeitura 
de Rio Preto, está atendendo 
cerca de 1,5 mil crianças do 
projeto Mundo Novo ao longo 
desta semana. A iniciativa é da 
Secretaria de Trânsito, Trans-
porte e Segurança, por meio 
do Departamento de Educação 
para o Trânsito.

A estrutura está montada 
no núcleo do Jardim Nunes 
do projeto e recebe também 
crianças atendidas por outras 
unidades da instituição. Ao 
longo de 2022, até o mês de 
outubro, a totalidade de ativi-
dades do projeto havia passado 
por 14 escolas públicas e par-
ticulares, alcançando 3,9 mil 
crianças.

A Minicidade do Trânsito 
é composta por um percurso 
impresso com 11 metros de 
largura por 19 metros de com-
primento, totalizando mais de 
200 metros quadrados, com 
a representação de ruas, cru-
zamentos, faixas de pedestre, 
canteiros e calçadas.

Nesse cenário, as crianças 
podem ter a vivência de situa-
ções reais do trânsito, seja ao 
atravessar as ruas a pé ou ao 
conduzir veículos pelas vias — 

são utilizadas bicicletas com ou 
sem rodinhas e uma minimoto 
elétrica de três rodas.

Ao transitar pela minici-
dade, as crianças passam pela 
ilustração de pontos conhe-
cidos de Rio Preto, como os 
prédios do Paço Municipal e do 
Centro Cultural Daud Jorge Si-
mão, e precisam estar atentas 
a sinalização de solo, placas e 
semáforos.

“Nós fazemos esse trabalho 
de conscientização, ensinamos 

de forma leve algumas regras 
de trânsito e depois eles veem 
para a prática: pegam as bi-
cicletas e andam pelas ruas, 
observando o que foi ensinado 
sobre faixa de pedestre, sina-
lização e semáforo. Nossos 
semáforos, aliás, são idênticos 
aos que existem nas ruas”, afir-
ma a pedagoga Natália Curti, 
do Departamento de Educação 
para o Trânsito.

As crianças ainda levam 
materiais educativos para casa. 

O Procon de Rio Preto 
divulgou nesta quarta-feira, 
9, o ranking das empresas 
com maior número de re-
clamações e aquelas que 
mais ofereceram soluções 
aos consumidores recla-
mantes por meio do Núcleo 
de Conciliações do órgão. 
O levantamento leva em 
conta os registros do último 
quadrimestre – entre 1º de 
junho e 31 de setembro.

Está aberto, até as 15 
horas do dia 18 de novem-
bro, o período de inscrição 
para o processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs). Os interessados 
em iniciar os estudos no 
primeiro semestre de 2023 
devem se inscrever, exclu-
sivamente pela internet. O 
exame será aplicado em 18 
de dezembro, às 8 horas, e 
terá três horas de duração.

A região de Rio Preto 
conta com a oferta de 3.150 
vagas. Para participar do 
Vestibulinho, é preciso pre-
encher a ficha cadastral e 
efetuar o pagamento da 
taxa, no valor de R$ 33. 
Mais informações no www.
vestibulinhoetec.com.br. 

Crianças podem ter a vivência de situações reais do trânsito

Divulgação

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto



A6| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Marcado para o dia 26 de 
novembro, um sábado, Lia San-
thiago, cover oficial a cantora 
Rita Lee, sobe ao palco do Quin-
tal Food Park, em Rio Preto. 

O show inicia às 20h30, já o 
local abre às 18h e funciona até 
a 1h, mediante o pagamento de 
R$ 10, para entrar no espaço 
gastronômico. Crianças até 12 
anos não pagam. O Quintal 
conta com 9 food trucks, tam-
bém com espaço kids e é pet 
friendly.

A veterana Lia Santhiago, 
que curiosamente é a melhor 
personificação de Rita Lee, 

EM FOOD PARK

Cover oficial de Rita 
Lee canta no sábado

Stand-up

JBC 2023

REGIÃO 

Olímpia Rodeo Music começa 
nesta quinta com estrutura inédita

“quase um clone”, é a referência 
da última imagem deixada na 
memória do público. Comu-
mente confundida nos locais, 
nas cidades e capitais em que 
está, é abordada por fãs da 
cantora original e curiosos, 
para tirar selfies.

A empresaria Tatiana Car-
valho, proprietária do Quintal 
Food Park, que tem uma paixão 
de adolescente pela cantora 
Rita Lee, escolheu Lia Santhia-
go e sua banda para iniciar pro-
jeto do centro gastronômico.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Localizado no Recinto do 
Folclore, o Olímpia Rodeo 
Music ganha novo layout iné-
dito na cidade. Na edição de 
2019, o rodeio foi montado 
usando a estrutura fixa do lo-
cal, o que limitava a expansão 
dos setores e capacidade de 
público. Agora, em 2022, uma 
nova área dentro do recinto 
foi destinada para o even-
to, ganhando mais setores e 
proporcionando muito mais 
conforto.

Ao todo, serão seis setores 
disponíveis à venda: Arqui-
bancada/Arena, Área VIP, 
Camarote Privilege, Camarote 
Familiar, Camarote Empresa-
rial e Camarote Golden com 
serviço de open bar: cerveja 
Brahma, Whisky Ballantines, 
e Bourbon, Vodka Absolut e 
Orloff, Gin Beefeater, tônica, 
refrigerante e água.

Abrindo a programação 
artística na quinta-feira, dia 
10, a dupla número 1 do Bra-
sil, Jorge e Mateus, na sex-
ta-feira, dia 11, é a vez da 
explosão, Hugo e Guilherme e 
no sábado, dia 12, os ‘meninos 
da pecuária’, Léo e Raphael 
se apresentam na noite soli-
dária.

Para encerrar a festa com 
chave de ouro, no domingo, 
13, acontece a tradicional 
Queima do Alho, a partir das 
12h, no recinto do rodeio. Os 
ingressos antecipados custam 
R$ 50 com almoço incluso.

Montarias
O esporte tem grande 

destaque no Olímpia Rodeo 
Music. Entre os dias 10 e 12, 
acontece a etapa oficial da 
montarias em touros pela Liga 
Nacional de Rodeio, valendo 
vaga para Barretos 2023. No 
dia 11, acontece o Team Pen-
ning e no dia 12, Team Roping.

 Ingressos
Os ingressos estão à venda 

no site www.vendaingresso.
com e nos pontos físicos em 
Olímpia na Aguilene Modas, 
Casa Fucci, ZEZ Conveni-
ência, Iara Melo, Iquegami 
Supermercados e Selaria Du-
catti Country, em Severinia 
na Embale Fest, em São José 
do Rio Preto na Base Concept 
Store, em Guaraci na Pizzaria 
Vovó Marisa, em Cajobi na 
Form Man e em Monte Azul 
Paulista na Cácis Monte Azul 
Montagens.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

O comediante Renato 
Albani é a atração desta 
quinta-feira, 10, do Teatro 
Paulo Moura, em  Rio Preto. 
Ele apresenta seu stand-up 
em sessão única, às 21h. 
No espetáculo, ele aborda 
assuntos que foram desta-
que durante os anos 1990 
e 2000, a partir de suas 
referências com programas 
de auditório, com desenhos 
animados e com relaciona-
mento familiar entre pais 
e filhos.

(Colaborou Luiz Fe-
lipe Possani)

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, abre nesta quinta-
-feira, 10, as inscrições para 
a 20ª edição do JBC – Ja-
neiro Brasileiro da Comédia. 
Podem se inscrever compa-
nhias, produtoras, grupos 
e artistas independentes de 
todo o Brasil.  O evento será 
realizado no período de 21 a 
30 de janeiro de 2023.

Em comemoração aos 20 
anos do JBC, a organização 
trará novidades. Entre elas, 
haverá uma expansão da pro-
gramação, novos locais de 
apresentações, além de ou-
tras categorias participantes.

A Rita Lee original e a Rita Lee Cover (Lia Santhiago)

Uma nova área dentro do recinto foi destinada para o evento

Com 27 atletas na delega-
ção, a equipe de Badminton 
do Sesi Rio Preto conquistou 
29 medalhas na última etapa 
do Campeonato Estadual, 
em Mococa (SP). Foram 
nove medalhas de ouro, 
oito medalhas de prata e 
12 de bronze. A primeira 
colocação no pódio veio das 
competições nas categorias 
Simples e Dupla Masculina 
Sub-11, Dupla Masculina C, 
Dupla Mista A, Dupla Mas-
culina Sub-13 e Sub-17, Fe-
minino A, Dupla Feminino 
Sub-15 e Dupla Masculino 
Sub-15.

“Foi um ano extrema-
mente positivo e produtivo 
para nossa equipe. Tivemos 
a oportunidade de colocar 
em quadra todos os atletas 
da unidade, avaliando o de-
sempenho e preparo físico 
e tático de cada um. Nosso 
objetivo é continuar ga-
nhando espaço nos torneios 
e preparar mais atletas para 
circuitos nacionais e inter-
nacionais” explica Leandro 
Balbino, técnico do Sesi Rio 
Preto.

Os compromissos de 
2022 da equipe rio-pretense 
ainda não acabaram. Entre 
os dias 23 e 27, o time par-
ticipa da 6ª e última etapa 
do Circuito Nacional de 

Badminton do Sesi Rio 
Preto fatura 29 medalhas

ESTADUAL

Badminton, que acontece em 
Campo Grande (MS).

Em dezembro, os atletas 

do Sesi Rio Preto Emanuel 
Henrique, Pedro Henrique 
de Oliveira e José Vitor Mu-

nhoz vão competir no Cam-
peonato Sul-Americano, em 
Lima, no Peru.

No total, equipe faturou nove medalhas de ouro, oito medalhas de prata e 12 de bronze

Veja onde 
convocados
de Tite
estrearam 

Os 26 jogadores que 
defenderão o Brasil na 
Copa do Mundo do Catar 
iniciaram a carreira por 18 
agremiações diferentes. O 
São Paulo lidera a estatísti-
ca, sendo o primeiro clube 
profissional de quatro con-
vocados pelo técnico Tite: 
os zagueiros Éder Militão 
e Bremer, o volante Case-
miro e o atacante Antony.

Bremer, porém, neces-
sita de um asterisco, já que 
é o único deles que não 
defendeu o elenco prin-
cipal. O zagueiro fez dois 
jogos profissionais (ambos 
saindo do banco) na Copa 
Paulista, torneio estadual 
realizado no segundo se-
mestre, pela equipe B do 
Tricolor. Do São Paulo, 
ele foi para o Atlético-MG, 
onde disputou as primeiras 
partidas da carreira pelo 
time A.

O goleiro Alisson e o 
volante Fred estrearam 
como profissionais no In-
ternacional. 

O Corinthians foi a 
equipe na qual o zagueiro 
Marquinhos e o meia Éver-
ton Ribeiro começaram as 
respectivas carreiras. O 
América-MG deu as pri-
meiras oportunidades ao 
lateral Danilo e ao atacante 
Richarlison. 

Clube recebe 
Brasileiro 
de Tênis 
neste mês

O clube Monte Líbano 
recebe entre os dias 21 e 
27 deste mês de novembro 
o Torneio Brasileiro de 
Tênis. A competição reúne 
tenistas vindos de várias 
cidades do país, que se en-
frentam em 12 categorias. 
O Brasileirão conta pontos 
para o ranking G1 infanto 
juvenil, considerado como 
um dos mais fortes do país.

 O ex-top 100, o rio-pre-
tense Thiago Alves, falou 
sobre a competição e como 
ela pode ajudar novos ta-
lentos a se destacarem no 
mundo esportivo.

“São em torneios assim 
que os garotos começam 
a se destacar, enfrentam 
outros tenistas do mes-
mo nível e podendo se 
aperfeiçoar mais. Lutamos 
sempre para conseguir 
promover cada vez mais 
torneios, reunir tenistas 
e que eles possam jogar, 
bater bola com jogadores 
mais experientes também, 
trocar experiências. Isso 
é muito importante”, afir-
mou Alves.

Alves, ex-número 1 do 
país, falou da importân-
cia da competição em Rio 
Preto. 

“Teremos grandes jo-
gos e os melhores tenistas 
juvenis passarão por aqui”, 
afirmou.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Quinta temporada traz relatos polêmicos sobre a princesa Diana
A Netiflix lançou nesta quar-

ta-feira, dia 9, a tão aguarda-
da quinta temporada de The 
Crown. Focando em um período 
delicado para a família britâ-
nica, nos anos 1990, os novos 
episódios são os primeiros lan-
çados após a morte da rainha 
Elizabeth II, aos 96 anos, em 9 
de setembro.

A produção retrata fatos que 
deram o que falar na época em 
que ocorreram de verdade. O 

polêmico divórcio de Charles e 
Diana, o incêndio no Castelo de 
Windsor e a reveladora entre-
vista que a princesa Diana deu 
após o fim do relacionamento 
estão entre os temas.

Outro destaque da tempora-
da é a troca de elenco. A princesa 
Diana, por exemplo, agora será 
interpretada por Elizabeth De-
bicki, cuja caracterização muito 
parecida, chamou a atenção do 
público e fãs. Já Elizabeth II 

será interpretada por Imelda 
Staunton, conhecida pelo papel 
da carrasca Dolores Umbrigde 
nos filmes de Harry Potter.

A nova temporada englobará 
os eventos ocorridos entre 1991 
e a primavera de 1997. Nesse pe-
ríodo, a Netflix já declarou que 
o roteiro dará atenção especial a 
1992, chamado por Elizabeth II 
de annus horribilis — em latim, 
a expressão se refere a um ano 
de infortúnios.

Além de mostrar os divór-
cios dos três filhos da rainha, 
ocorridos naquele ano em meio 
a polêmicas, a série irá mostrar a 
ascensão do primeiro-ministro 
John Major, que sucedeu Mar-
garet Thatcher, e a crise econô-
mica que abalou o Reino Unido 
e respingou na popularidade da 
monarquia.

Também não deve ficar de 
fora a polêmica entrevista dada 
por Lady Di ao canal BBC. Tida 

por muitos como a “pá de cal” 
na imagem da família real, a 
declaração de Diana continha 
detalhes sobre os pontos frágeis 
do seu relacionamento com 
Charles, incluindo as traições 
do herdeiro com Camilla Parker 
Bowles, atual rainha consorte 
britânica.

Outro momento que será 
retratado é o famoso “vestido 
da vingança” que a princesa 
usou após o divórcio. A aparição 

marcou oficialmente o fim do 
vínculo entre Diana e a família 
real, já que a peça, preta, de-
cotada e sem alças, é oposta às 
rígidas normas da realeza.

A morte da princesa, porém, 
não será mostrada na quinta 
temporada. A cena constará 
somente no próximo ano, que 
ainda está sendo gravado, e não 
irá retratar o exato momento do 
acidente.  (Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

THE CROWN

CIDADES

Divulgação

AGÊNCIA BRASIL

Divulgação

Divulgação



  |A7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

 
 
Coordenador da COREME 
Dr. Cleverson Luiz R. D’Avila 
Vice-Coordenador da COREME 
Dr. Ricardo Vieira Zerati 
 

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2023 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
Edital e Normas de Seleção para Residência Médica na Especialidade de Urologia, reconhecida 
pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM) / MEC. 
O Doutor Cleverson Luiz R. D’Avila, Coordenador da COREME do IUN Urologia de São José do 
Rio Preto, faz saber que realizará nesta cidade de São José do Rio Preto, São Paulo – Brasil, seleção 
para preenchimento de vagas para o primeiro ano de Residência Médica em 2023, conforme dispõe 
a legislação vigente, reger-se-á na forma da Lei 6.932/81, pela Resolução CNRM nº 02/2015, 
Resolução CNRN nº 19/2019, Resolução CNRM nº 01/2017 e Resoluções complementares 
pertinentes estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica e pelo Estatuto da 
COREME - Comissão de Residência Médica do IUN Urologia de São José do Rio Preto. 
 
Capítulo I – Da Residência Médica 
Art. 1º - A Residência Médica com início em 2023, junto ao IUN Urologia de São José do Rio Preto, 
oferecerá vagas para a área indicada abaixo: 
Especialidade Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 3 anos 

 
Art. 2º - O médico residente desenvolverá atividades no IUN Urologia de São José do Rio Preto e 
nos hospitais conveniados, sempre sob a supervisão de preceptores da equipe médica.  
 
Capítulo II – Das Vagas 
Art. 3º - A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para médicos residentes, que tenham os 
pré-requisitos, conforme quadro a seguir: 
Especialidade Pré-requisito Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 anos de Cirurgia Geral 

ou 
2 anos em Cirurgia Geral - 

Programa de pré requisito em 
Área Cirúrgica Básica 

2 3 anos 

 
Capítulo III – Das Inscrições 
Art. 4º - Ao Concurso de Seleção à Residência Médica junto ao IUN Urologia de São José do Rio 
Preto serão aceitas inscrições de Médicos provenientes de Escola Médica reconhecida pela 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) / MEC. 
Art. 5º - O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por 
Universidade Pública, de acordo com a resolução CFM nº 2.216/2018. 
Art. 6º - O candidato convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro ano de 
Programa de Residência Médica, poderá requerer a reserva da vaga em apenas 1 (um) programa 
de Residência Médica em todo o território nacional, pelo período de 1 (um) ano, desde que seu 
alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de Residência Médica. O 
pedido deverá ser feito por escrito e formalizado na Comissão de Residência Médica – COREME, 
em até 30 (trinta) dias consecutivos após o início da Residência Médica, implicando na suspensão 
automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao programa. O 

reingresso do médico residente com matrícula trancada se dará mediante requerimento à 
COREME, até o dia 30 de julho do ano em que presta Serviço Militar – ou seja, do ano anterior ao 
ano de reintegração ao Programa de Residência Médica, de acordo com CNRM nº4/2011. 
Art. 7º - A duração do Programa de Residência Médica será de 3 (três) anos, sendo que o Programa 
encontra-se credenciado junto a CNRM, sob Parecer 926/2014, renovado em 23/10/2014. 
Art. 8º - As inscrições para o Concurso de Seleção, no IUN Urologia, estarão abertas no período de 
01 a 30 de dezembro de 2022, havendo 2 (duas) vagas em Urologia.  
 
PARA RESIDÊNCIA EM UROLOGIA: 
É OBRIGATÓRIO COMPROVAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS EM CIRURGIA GERAL OU 2 (DOIS) 
ANOS EM CIRURGIA GERAL - PROGRAMA DE PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRURGIA 
BÁSICA, EM RESIDÊNCIA CREDENCIADA PELA CNRM, CONSTANDO O NÚMERO DO 
PARECER DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA. 
 
Art. 9º - No ato da inscrição o candidato deverá: 
§1º - Preencher o formulário de inscrição que estará disponível no site www.iun.com.br, imprimir, 
assinar e encaminhar junto com os demais documentos relacionados no §2º. As informações 
prestadas no formulário ou na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dando à COREME o direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o 
formulário de forma completa, correta e legível. 
 
§2º - O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR: 
Atestado que comprove o cumprimento do pré-requisito exigido, realizado em programa 
credenciado junto à Comissão Nacional de Residência Médica, incluindo o número do Parecer de 
credenciamento 
Formulário de inscrição, Cópia simples e legível do CPF, RG e CRM 
Diploma de médico com número do registro - Cópia autenticada e legível 
1 foto 3x4 recente 
Curriculum Vitae documentado - Cópias simples e legível dos certificados anexados 
Comprovante de depósito da Taxa de Inscrição no valor de R$550,00 (Quinhentos e cinquenta 
reais) no SICRED – Ag. 3003, Conta nº 26985/9 a crédito do IUN UROLOGIA LTDA – CNPJ: 
38.294.533/0001-04 

 
Art. 10º - As inscrições poderão ser efetuadas pessoalmente, no período de 01 a 30/12/2022, no 
horário das 8h às 12h, excluídos sábados, domingos e feriados, na recepção do IUN Urologia de 
São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 15015-200 
São José do Rio Preto.  
§1º - A inscrição poderá ser feita pelo Correio, através de remessa postal registrada ou SEDEX.  
Neste caso o candidato deverá enviar toda documentação exigida até o dia 30/12/2022, juntamente 
com o formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado para a Secretaria do IUN 
Urologia de São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 
15015-200 São José do Rio Preto. 
§2º - O candidato poderá ter acesso ao edital através do site www.iun.com.br e comunicar-se com a 
Secretaria do IUN Urologia para esclarecer dúvidas e confirmar sua inscrição através do e-mail 
iun@iun.com.br 
§3º - Para candidatos com necessidades especiais, a prova poderá ser diferenciada de acordo com 
as necessidades. O candidato deverá informar sua necessidade na ficha de inscrição, no período de 
01 a 20/12/2022. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.  
§4º - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do concurso por conveniência ou interesse do IUN Urologia. 
Art. 11º - Não serão aceitas as inscrições: 
§1º - Cujos formulários e/ou documentos estejam incompletos; 

§2º - Cujo carimbo do Correio indique que foi enviado após o dia 30/12/2022, último dia previsto 
para as inscrições. 
§3º - Serão devolvidos em até 90 (noventa) dias após publicação do resultado final do Concurso, os 
documentos do candidato cuja inscrição não foi aceita ou que não obteve classificação dentro do 
limite de vagas.  O candidato que não comparecer na Secretaria do IUN Urologia, perderá o direito 
à retirada dos documentos, dentro do prazo acima citado. 
 
Capítulo IV – Dos Exames 
Art. 12º - O exame constará: 
Prova escrita, Arguição e Análise do “Curriculum Vitae”. 
A prova acontecerá no IUN Urologia – Rua Voluntários de São Paulo, 3826 - Redentora – Cep: 
15015-200, São José do Rio Preto - SP. 
No dia do exame, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto – RG, CNH ou 
Carteira do CRM. 
Todos os candidatos deverão usar máscaras de proteção facial, conforme o Decreto Estadual nº 
66.575/22 e o Decreto Municipal nº 19.247/22. O candidato será responsável pelo 
acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado, seguindo as recomendações 
dos órgãos de saúde, bem como a posse de máscaras extras adicionais para casos em que seja 
necessária a substituição. 
 
Art. 13º - A Prova escrita de que trata o artigo 12º, será composta de perguntas objetivas e 
dissertativas e será realizada no dia 06/01/2023 às 08h. 
§1º – A prova escrita abrangerá conhecimentos de Cirurgia Geral, contendo 50 (cinquenta) 
questões de múltipla escolha cujo valor total é 7.0 (sete pontos) e 2 (duas) questões escritas 
(dissertativas) de valor 1.0 (um ponto) cada, totalizando a prova escrita 9.0 (nove pontos). A 
seleção obedecerá o art. 4º , II da Resolução nº 02/2015 da CNRM. 
§2° - A Prova escrita terá duração de 2 (duas) horas, iniciando às 08h e terminando às 10h, 
totalizando 2h. 
§3° - A correção da prova escrita se dará das 10h às 11h. 
Art. 14º - A Arguição e Análise do “Curriculum Vitae” serão realizadas no dia 06/01/2023 a partir 
das 11h30 até as 13h30, para todos os candidatos. 
Art. 15º - A nota final será determinada pelas somas obtidas na primeira fase (prova escrita) cujo 
valor é 9.0 (nove inteiros) acrescida da arguição, cujo valor é 0.5 (meio ponto), e da Análise do 
“Curriculum Vitae”, cujo valor é 0.5 (meio ponto).  
A nota final será atribuída de 0 a 10 (zero a dez). 
a) Na Arguição serão avaliados: conhecimentos gerais, objetivos de vida e língua estrangeira, 
cujos valores estão relacionados abaixo: 
Avaliação Valor 
Conhecimentos gerais 0,1 
Objetivos de vida 0,1 
Língua estrangeira 0,3 

 
b) Na Análise Curricular serão valorizados nesta ordem: trabalhos publicados, trabalhos 
apresentados, estágios não curriculares e monitorias, cujos valores estão relacionados abaixo: 
Avaliação Valor 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (de 1 a 3 trabalhos) 0,13 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (mais de 3 trabalhos) 0,20 
Trabalhos publicados em revistas não indexadas ou em anais de 
congressos 

0,07 

Estágios não curriculares 0,05 
Monitorias 0,05 

 

Art. 16º - Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame 
após o início das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, 
mesmo que desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beepe, de controle 
remoto, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.  
§1º - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a 
utilização de chapéus ou bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for 
identificado com qualquer um dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob 
pena de imediata retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova. 
§2º - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos na sala de 
exame. 
§3º - O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença dos 
candidatos, conforme horário estabelecido de início das provas. 
§4º - Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas no 
horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a 
realização do processo seletivo ou deixar de entregar a folha de respostas.  
Art. 17º - O gabarito da prova objetiva bem como a classificação e nota final serão afixados no 
mesmo dia da realização do exame (06/01/2023), no mural do local do exame.  
Art. 18º - Se houver empate entre candidatos o critério de desempate será:  
a) Maior nota obtida na primeira fase, ou, se persistindo o empate à escolha do candidato com 
maior idade. 
 
Capítulo V – Matrícula 
Art. 19º - A matrícula será realizada no período de 10/02/2023 à 24/02/2023, junto à Secretaria do 
IUN Urologia no horário das 8h às 12h. 
Serão aceitas matrículas mediante instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartório, 
acompanhado de documento de identidade do candidato e apresentação de identidade do 
procurador. A procuração deve ser específica para matrícula na residência Médica do IUN 
Urologia e ficará retida na secretaria. 
§1° – Para ser matriculado o candidato classificado deverá: 
a) apresentar-se pessoalmente para assinar documento de matrícula da Coreme.  
b) apresentar cópia legível do comprovante de inscrição junto ao INSS – modalidade autônomo. 
 
Capítulo VI – Da Residência 
Art. 20º - Os residentes regularmente matriculados iniciarão seu programa em 1º de março de 
2023, sendo obrigatória a participação no programa de integração e terão direito à: 
a) bolsa de estudo conforme valor determinado pelo MEC 
b) alimentação 
c) férias estabelecidas pela CNRM 
Art. 21º – O residente efetivamente matriculado no programa de Residência Médica que deixar de 
se apresentar ou de justificar sua ausência, por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas do início do 
programa será considerado desistente, ficando a instituição autorizada a convocar, no dia seguinte, 
outro candidato aprovado, em ordem decrescente de classificação. 
Parágrafo Único: A convocação de candidatos excedentes será feita por telegrama ou comunicação 
telefônica pela Secretária da COREME, tendo o candidato convocado prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a partir da convocação, para efetuar sua matrícula, caso contrário será considerado 
desistente da vaga, sendo convocado o candidato classificado na sequência imediata. 
Caso o candidato excedente não seja encontrado por telefone ou seu endereço não conferir, será 
considerado desistente em 24 (vinte e quatro) horas a partir do comprovante do aviso do correio 
(por mudança de endereço ou não encontrar alguém no local). A comissão organizadora não se 
responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de 
inscrição (e-mail, telefone, etc.). 

Art. 22º - Os médicos admitidos como Residentes obedecerão ao Estatuto da Comissão de 
Residência Médica, Regimento Interno do IUN Urologia de São José do Rio Preto e as 
determinações da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Art. 23º - As condições previstas neste Edital estão sujeitas a modificações face à nova deliberação 
e/ou resolução da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Art. 24º - Os recursos sobre os resultados divulgados, de acordo com artigo 3º, alínea “K” da 
resolução CNRM nº 12/2004, deverão ser endereçados à Secretaria do IUN Urologia à Rua 
Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 15015-200 São José do Rio Preto, e 
deverão ser protocolados no prazo certo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis a contar a partir da 
publicação do Edital, do Gabarito e das Notas Finais, sendo que o referido prazo começa a fluir no 
primeiro dia útil após a devida divulgação.  
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

ETAPAS DATAS 
Inscrições 01 a 30/12/2022 

Solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

01 a 20/12/2022 

Data da prova, divulgação do gabarito e do resultado 06/01/2023 

Prazo para recursos contra questões da prova  02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a 
partir da divulgação do resultado final. 

Prazo para recursos contra o resultado  02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a 
partir da divulgação do resultado final. 

Devolução dos Currículos Até 90 dias após a divulgação do 
resultado 

Confirmação de interesse ou desistência dos 
selecionados - Matrícula 

10/02/2023 à 24/02/2023 

Convocação sucessiva de excedentes para 
preenchimento de vagas 

24 (vinte e quatro) horas após a 
desistência do candidato aprovado 

 
 
 

São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2022. 
 
 
 

Dr. Cleverson Luiz R. D’Avila 
Coordenador da Coreme – IUN Urologia Ltda 



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

AUDIÊNCIA EM PAUTA
A Unimed São José do Rio Preto realizou ontem, um simpósio 
on-line sobre Auditoria Médica e Enfermagem. O evento, mi-
nistrado pela diretora médica da UTI da Beneficência Portu-
guesa de São Paulo, Veridiana Camargo de Arruda Penteado, e 
pela gerente de Qualidade e Segurança do Hospital Sírio Liba-
nês, Naiara Maria Procópio, teve como objetivo manter sempre 
atualizados os médicos cooperados da Unimed Rio Preto. Essa 
é mais uma iniciativa sob a responsabilidade do presidente da 
cooperativa médica, Dr. José Luis Crivellin.

AUDITORIA EM PAUTA
A Unimed São José do Rio Preto realizou ontem, um simpó-
sio on-line sobre Auditoria Médica e Enfermagem. O evento, 
ministrado pela diretora da UTI da Beneficência Portuguesa 
de São Paulo, Veridiana Camargo de Arruda Penteado, e pela 
gerente de Qualidade e Segurança do Hospital Sírio Libanês, 
Naiara Maria Procópio, teve como objetivo manter sempre atu-
alizados os médicos cooperados da Unimed Rio Preto, presidi-
da pelo Dr. José Luís Crivellin.

VIRADA COM CEIA
O Reveillon do Automóvel Clube já está definido com animação 
de Bozó & Amigos cantores como Maich, Adilson e Mazinho. 
Destaque para a mesa de frutas tropicais, além do bufê de ceia e 
mesa de doces artesanais, com direito a berçário para os petizes 
e barulho sincronizado.

É INIMAGINAVEL 
Pelo menos foi desta forma que o Dr. Eliseu Denadai, especia-
lista em Urologia, comentou com o colunista, o investimen-
to que a Beneficência Portuguesa vai bancar para construir o 
Pronto Socorro que o Hospital promete instalar (obras em an-
damento) na área onde era a sede do Mercadão dos Tratores, 
na conexão das avenidas Bady Bassitt e Juscelino Kubitschek.

ATÉ DEBAIXO DÁGUA
A atividade física é essencial para a saúde até debaixo d’água. 
No sábado, dia 19, com dedicação dos professores Cleber e De-
nise Marques Alves, o Automóvel Clube propõe uma aula de 
hidroginástica diferenciada na piscina social, acompanhada de 
um delicioso bufê de feijoada, entre 10 e 12 horas. 
Só não vai quem não quer ou não gosta de passar o domingo 
fora de casa. Como atração no som o cantor Edy Carlos.

RESPEITO E GRATIDÃO
O governador Rodrigo Garcia não ganhou a eleição no dia 30 
de outubro, mas, mostrou ontem, quando esteve em Rio Pre-
to, o prestigio que tem com a maioria dos prefeitos do Estado. 
Quem o acompanhou, na entrega dos 108 veículos e maquiná-
rios como tratores e outros equipamentos agrícolas, para 96 
municípios da região (programa Nova Frota), ficou claro que 
eleição é mesmo uma caixinha de surpresa.

PARCERIA VANTAJOSA
O presidente da Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin, está 
sempre atento às principais tendências. Nesta semana, o médico 
lançou o “Universo Unimed”, um superclube de vantagens que 
dá descontos especiais para todos os médicos e clientes da coo-
perativa médica que ele preside. Os descontos serão aplicados 
para os mais diversos produtos e serviços, tem viagem, livros, 
mundo pet, diversão e tecnologia. Para ter acesso aos descontos 
basta ser médico cooperado ou cliente Unimed Rio Preto. 

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

 Preparativos
O médico oftalmologista 
Rafael Delsin e Paola já 
reservaram o dia 25 de 
fevereiro de 2023, para 
a super festa de aniver-
sário de 1 aninho da filha 
Sara Delsin, no Buffet 
João e Maria, onde re-
cepcionam seus convida-
dos baixinhos e altinhos. 
O casal já tem a graciosa 
filha Sofia, que está cada 
vez mais lindona. O tema 
da decoração ainda não 
foi escolhido.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
“Você pode procurar uma resposta no 

google. Você pode procurar um relacio-
namento, ou uma carreira, no google. 

Mas você nunca vai encontrar o qe está 
em seu coação em uma busca online”. 

Sorria beba muitá água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A elegante Lívia Costantini Mar-
ques recebe o Prêmio Líderes Re-
gionais Noroeste Paulista 2022, 
“Empresária do Ano”, durante 
festona no Villa Conte Buffet

Sucesso total 
Vinícola italiana

Vignarosa no 
Brasil

Experiência Vignaro-
sa, um Menu Tasting 
conduzido com maes-
tria por Gianni Tarta-
ri, sommelier bicam-
peão brasileiro, um 
dos maiores nomes 
do país, Luciana Sec-
ches, CEO da vinícola 
italiana Vignarosa no 
Brasil. Os convidados 
conheceram os ró-
tulos e detalhes que 
tornam o prosecco 
italiano D.O.C Vigna-
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

GAL MORREU. O Brasil perdeu ontem uma das mais 
afinadas vozes femininas de todos os tempos. Gal Costa 
continuara sendo uma estrela iluminada.

MEIA SOLIDÁRIA. A produção do show da Marisa 
Monte, que acontece neste sábado, no Centro Regional de 
Eventos, lançou a promoção Meia Solidária. Uma grande 
oportunidade para os fãs da cantora comprarem ingres-
sos com 50% de desconto em setores selecionados. Os 
tickets para Arquibancada Lateral e Arquibancada Supe-
rior, agora podem ser adquiridos por metade do preço, 
com a doação de um quilo de alimento não perecível.

COM OU SEM COLETE A futura primeira-dama 
JANJA Lula da Silva comandará o grupo responsável pela 
cerimônia e festa da posse de Lula e ganhou uma sala 
no CCBB, próxima à sala do marido. Não será remunera-
da. Com o grupo que atuará nessa área, JANJA fiscaliza-
rá nomes convidados para a posse, buffet com bebidas e 
até aconselhará Lula na escolha do terno para a data. No 
desfile a bordo do tradicional Rolls Royce, subindo a ram-
pa e até em seu discurso no parlatório, há dúvidas sobre 
o uso de colete à prova de balas.

COM AMIGAS, o fotógrafo Arnaldo Mussi zarpa 
nesta sexta-feira, para dias de sol e mar em Guarujá, 
aproveitando o feriado prolongado.

O EMPRESÁRIO Gilberto Passolongo e Julieta (Juju) 
Mussi, mais os filhos, Carol e Christian, preferiram a ci-
dade praiana Riviera De São Lourenço, neste feriado pro-
longado.

NESTE SÁBADO, que a cantora Marisa Monte faz 
showzaço em Rio Preto, no palco do Centro Regional de 
Eventos, com a turnê “PORTAS”, novo show estreou em 
São Paulo, foi para os Estados Unidos. Imperdível!

MUITOS ELOGIOS, a 5ª edição da DECOR SHOW 
2022, Feira de móveis, decoração, paisagismo, autos e 
náutico a varejo. O badalado evento vai até domingo, dia 
13, no CSVG -  Ilha do Pescador, em Votuporanga, com 57 
expositores – 09 Estado do Brasil. Além de praça de ali-
mentação. Entrada gratuita.

JANTAR ANUAL Valquírias World “Coragem para 
Iluminar” será no próximo dia 22 de novembro a partir das 
19h, no Quinta do Golfe. Durante o evento acontece o lan-
çamento da coleção Somos Luz

FICA A DICA. No dia 25 de novembro, a partir das 20 
horas, no Automóvel Clube, tem “Sexta com Amigos”, com 
Buffet de Boteco, além da animação de Bozó & Amigos. 
Informações: 98155-0178.

FOI O MAIOR SUCESSO o 1º Rio Preto Tech Sum-
mit, um dos principais eventos de tecnologia e inovação 
do Brasil, que terminou ontem no complexo da Swift. 
Dante Freitas, empreendedor e co-fundador do Gravidade 
Zero, foi o palestrante.

FESTIVAL CANTA BB. Luan Santana, Jorge e Ma-
teus, Simone Mendes e Léo e Gui, fazem shows em Rio 
Preto, no Estádio Teixeirão, no dia 2 de dezembro, das 21h 
às 3h30 da madrugada. Vai ter espaço open bar. Ingres-
sos em CantaBB.com.br

 Nanica em Rio Preto
Nanica no nome, gigante no sabor. A empresária paulista Gir-
leide Neo acaba de aterrissar em Rio Preto, com um espaço 
divino e maravilhoso na rua Antônio de Godoy, entre as ruas 
Rubião Júnior e a Delegado Pinto de Toledo (Centro). Vale a 
pena conferir o local que serve variadas delícias: Nanicoffee, 
café, doce de leite, chantilly de banana e leite, com Capuccino e 
Espresso, além de Banoffee, Monoffee, Uvoffee, Nutella, Chur-
roffee, Mineiro de botas. Funcionamento até às 22h. Entre em 
contato direto pelo Whats: 17- 99733-8033. @nanicabrasil.

henriforne@gmail.com

rosa, um Patrimônio da Humanidade em uma Taça. Salute!  Na foto, 
o cirurgião plástico Dr. Renato J. de Freitas e esposa, a requisitada 
cirurgiã dentista Dra. Luciana Secches de Freitas, brindam o sucesso 
do vinho Vignarosa.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP. Israel Cestari Júnior - 
Sec. Mun. de Obras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 166/2022 – Processo n.º 
11.468/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de ventilador pulmonar. 
Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on line no dia 07/07/2022, sendo 
adjudicados os itens às empresas vencedoras: VITAE TECNOLOGIA 
EM MEDICINA LTDA ( item 1) e PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 
LTDA (item 2), conforme propostas declaradas vencedoras. O item 
3 foi fracassado. Houve manifestação de intenção de recurso 
pelas empresas LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA e ZAFALON 
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA. Não foram apresentadas 
as contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na 
sessão, SUBMETENDO à autoridade superior, Sr. Secretário 
Municipal de Saúde, que ratificou as decisões da pregoeira e 
negou provimento a intenção de recurso da empresa. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal do 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 625/2022 – Processo n.º 
15.053/2022
Objeto: Registro de preços para recarga de toner. Secretaria 
Municipal de Administração. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 18/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI 
(item 01). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida 
Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Adilson Vedroni - Secretário Municipal de 
Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 663/2022 – Processo n.º 
15.545/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA RECARGA E TESTE DE 
EXTINTORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 04/11/2022, sendo 
adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: GIÁCOMO 
RESENDE SEOLIN ME ( CLS EXT) : (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07 e 08). 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 – Adilson Vedroni - Secretario Municipal de 
Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 689/2022 – Processo n.º 
15.740/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO 
DE ESTÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO, GERENCIAMENTO 
E COBERTURA SECURITÁRIA DE ESTUDANTES, VISANDO 
PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 07/11/2022, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP 
(item 01). 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 – Adilson Vedroni - Secretario Municipal de 
Administração.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 691/2022 - PROCESSO 
15.776/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, PARA 
ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Informamos a todos os interessados 
que fica redesignada a data do processamento do pregão da seguinte 
forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/11/2022, 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. Adriana Tápparo – 
Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 643/2022 
– PROCESSO Nº 15.389/2022. 
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para estruturar a rede de 
serviços do sistema único de assistência Social-SUAS. Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 11/11/2022, às 10:30h, 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2022 
– PROCESSO Nº 15.532/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de suporte de soro para 
o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
11/11/2022, às 09:00h, para continuidade dos trabalhos – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 671/2022 

– PROCESSO Nº 15.568/2022. 
Objeto: Aquisição de aparelho de laserterapia para o Centro de 
Reabilitação CER. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
11/11/2022, às 09:15h, para continuidade dos trabalhos – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 022/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLEMENTAR DO 
TEATRO HUMBERTO SINIBALDI NETO (ACESSIBILIDADE DO 
ENTORNO E ADEQUAÇÃO DO LOCAL DA PLATÉIA) – SEC. MUN. 
OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal 
de Licitações prolata a classificação da proposta: 1º Colocado: KAV 
ENGENHARIA RIO PRETO LTDA R$ 1.856.004,48 - O inteiro teor 
dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição 
dos interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO 
RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLLI LUCATTO 
– SEC. MUN. DE OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico 
elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta 
decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação 
das propostas: 1º Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP 
R$ 2.444.291,73 - 2º Colocado: CAPI ENGENHARIA LTDA R$ 
2.525.249,61  - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para 
ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DRENAGEM ENTRE A RUA JOÃO DOS SANTOS E AV. VALDOMIRO 
LOPES (VILA CLEMENTINA) – SEC. MUN. DE OBRAS. À vista dos 
autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações decide 
pela desclassificação das propostas apresentadas pelas empresas 
CONSTRANI ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA (apresentou custos unitários e preço total do item superior 
ao valor orçado pela Administração) e, OCTON ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÃO EIRELI (divergências insanáveis na Planilha de 
BDI desonerado com a Planilha de Encargos Sociais). Considerando 
a autorização do Sr. Secretário Municipal de Obras (fls. 274) o qual 
relata a necessidade da realização da obra, e tendo em vista que 
todas as propostas foram desclassificadas neste certame, a Comissão 
Municipal de Licitação, com fulcro no § 3º do art. 48 da Lei Federal 
nº 8666/93,  fixa às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 
apresentação de outras propostas financeiras (em envelope lacrado) 
escoimadas das causas de suas desclassificações. Ocorrendo 
o protocolo das propostas até às 17:00 horas do dia 24/11/2022 
e, decididos eventuais recursos administrativos (se houver), será 
agendada a data para a realização da sessão pública de abertura 
desses envelopes. O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se 
para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 683/2022, 
processo 15.741/2022 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de materiais de expediente a serem utilizados pelas 
diversas secretarias e órgãos da administração direta do município. 
Secretaria Municipal de Administração. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 28/11/2022. 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 718/2022, 
processo 15.924/2022 objetivando a contratação de cobertura 
securitária da frota municipal (veículos, caminhões, maquinas, 
equipamentos, etc...), podendo ser contra terceiros e/ou total, 
com assistência 24 horas, inclusive aqueles que forem adquiridos 
na vigência do contrato. Secretaria Municipal de Administração. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/11/2022. 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 719/2022, 
processo 15.926/2022 objetivando a aquisição de equipamentos 
de informática e licenças. Procuradoria Geral do Munícipio. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/11/2022. às 
13h30min e abertura a partir das 13h32 min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: JM OFFICE RIO PRETO COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA

EMPENHO 23782/22
CONTRATADA: DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME
EMPENHO 23768/22
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 
LTDA
EMPENHO 23751/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA ME
EMPENHOS 24173/22 E 24052/22
CONTRATADA: COMERCIAL PABLOS LTDA
EMPENHO 24045/22
CONTRATADA: HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS 
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 23800/22
CONTRATADA: TRICOLOR INFORMATICA LTDA
EMPENHO 23831/22
CONTRATADA: DOMANI ACESSORIOS PARA ESCRITORIO 
EIRELI
EMPENHO 23339/22
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE 
PRODUTOS EM EGRAL LTDA
EMPENHOS 23757/22 E 24056/22
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 23824/22
CONTRATADA: HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO 23839/22
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHOS 23761/22 E 23779/22
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 
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 23341/22
Considerando manifestação do Departamento de Urgência e 
Emergência, solicitamos a substituição do equipamento entregue em 
desacordo ao solicitado no edital. Considerando previsão contratual 
na cláus. 2ª, item 2.4, fica a contratada notificada a substituir no 
prazo de 24h contados do recebimento, estando a contratada sujeita 
a aplicação das penalidades contratuais. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 
OBJETO: Fornecimento aos Servidores Ativos da PREFEITURA, de 
cartão de crédito consignado, nas condições aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados 
em folha de pagamento – que entre si celebram o Município de 
São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração e NIO MEIO DE PAGAMENTO LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de novembro de 2022. 
VIGÊNCIA: 60 meses contados da data de assinatura do convênio. 
BASE LEGAL: Decretos n°s 18.543/20; 19.240/22 e 19.309/22. 
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite; Contrato: DPL/0059/21
Contratada: Borges & Saranbeli S.J. do Rio Preto Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMH – 
Manoel J. Gonçalves
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 43/19; Contrato: DIL/0039/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
22º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18; Contrato: PRE/0159/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Fica Reti-Ratificado o item 1.2 da Clausula Primeira do contrato 
supramencionado. SMAE – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2022
ATA Nº 0884/22
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de seringas –Valor Unitário – Item 3 – 
R$0,3375 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 529/2022
ATA Nº 0885/22
CONTRATADA: ALINE TORRES DE OLIVEIRA LTDA
OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício para consumo e 
preparo da alimentação do Corpo de Bombeiros –Valor Unitário – 
Item 5 – R$7,49 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 609/2022
ATA Nº 0886/22
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de cal, fixador e tijolo –Valores Unitários 
– Item 1 – R$13,67; Item 2 – R$11,30; Item 3 – R$0,91; Item 4 – 
R$802,99; Item 5 – R$334,99 - SMSG – Ulisses R. Almeida– Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 569/2022
ATA Nº 0887/22
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME 



B2| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

–Valores Unitários – Item 13 – R$11,000; Item 14 – R$2,900; Item 17 
– R$8,150; Item 21 – R$15,000; Item 25 – R$0,130 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 569/2022
ATA Nº 0888/22
CONTRATADA: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME 
–Valor Unitário – Item 15 – R$0,250 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 597/2022
ATA Nº 0889/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de leite longa vida UHT –Valor Unitário – 
Item 2 – R$4,93 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 23925/2022
CONTRATO Nº: DPL/0066/22
CONTRATADA: RAFAEL BUSTOS MORENO 30054437873
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva em 
equipamentos de ar condicionado da Casa da Cultura Dinorath do 
Vale – SMC – Valdeci Pedro Ganga - Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$17.040,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
PORTARIA Nº 1.014, DE 15 DE JUNHO DE 2022
Indiciado(a): REGIANE FERREIRA DO AMARAL  
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, por transgressão dos 
deveres funcionais previstos no caput do artigo 226, no inciso II do 
artigo 220, todos da Lei Complementar nº 05/90, alínea “i” do artigo 
482 da CLT e inciso I do artigo 10 da Lei Complementar nº 413/2014.
Advogados: DAVI PEREIRA AMARAL – OAB /SP 342.171, EDUARDO 
DE FREITAS PECHE CANHIZARES - OAB/SP 195.992, MARINA 
ELIZA MORO FREITAS – OAB/SP 203.111
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.117 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, HENRIQUE EDUARDO CORREA para substituir o(a) 
servidor(a) CARLOS ALBERTO PAULA ALVES – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível II - FG.103.7, sem a remuneração, prevista no 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, em razão do afastamento 
não ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, conforme § 2º do 
artigo 68, da Lei Complementar nº 05/90, enquanto durar seu período 
de licença prêmio por gozo em dias trabalhados, de 16/11/2021 a 
18/11/2021, e de 21/11/2022 a 22/11/2022.
PORTARIA N.º 37.129 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUIZ PAULO CHAGAS RODRIGUES para substituir 
o(a) servidor(a) CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO – 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 16/11/2022 a 25/11/2022.
JOSE MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.120 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
TRANSFERE, o(a) servidor(a) CAMILA DE MORAES FERREIRA 
BORIN, ocupante da Função de Confiança de Assistente de 
Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1 da Seção 
de Regulação do Departamento de Vigilância Socioassistencial para 
o Setor de Acompanhamento dos Conselhos da Secretaria Municipal 
de Comunicação Social.
PORTARIA N.º 37.131 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, SILVANA ARAUJO GUIMARAES para substituir o(a) 
servidor(a) BRUNA SOUZA PRADO BELON – ocupante da função 
de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 16/11/2022 a 25/11/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.121 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, VILMA PAULA BUENO DA SILVEIRA para substituir o(a) 
servidor(a) RENAN RAMALHO – ocupante da função de confiança 
gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – 
Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 09/11/2022 a 
18/11/2022.
PORTARIA N.º 37.122 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUCIANA CRISTINA DELFINO LISBOA para substituir 
o(a) servidor(a) RENAN RAMALHO – ocupante da função de 
confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
21/11/2022 a 30/11/2022.
PORTARIA N.º 37.124 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA para substituir 
o(a) servidor(a) FABIANA MARIA MARTINS – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 16/11/2022 a 
25/11/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 37.125 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, HEGLE APARECIDA DELGADO BAZZO para substituir 
o(a) servidor(a) ERIKA CRISTHINA OLIVEIRA – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 16/11/2022 a 25/11/2022.
PORTARIA N.º 37.126 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, RENATA NERI DOS SANTOS para substituir o(a) 
servidor(a) TAMIRES AGUERA PERES – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 16/11/2022 a 
23/11/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 37.127 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, HENRIQUE MARTINS FERREIRA para substituir o(a) 
servidor(a) DANIELA FERREIRA LIMA – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL II – 
FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 16/11/2022 a 25/11/2022.
PORTARIA N.º 37.128 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, FABIANA GARUTTI RODRIGUES para substituir o(a) 
servidor(a) FERNANDA SUMAN OUQUIUTO RUSSO – ocupante 
da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 16/11/2022 a 30/11/2022.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO Nº 19.337
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 

administrativa para a passagem, na margem direita do Córrego 
Forquilha-Mistura, de partes dos imóveis que especifica. 
PREFEITO EDINHO ARAÚHO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, incisos V e VI, da Lei Orgânica Municipal e art. 
40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada como sendo de utilidade pública, partes 
dos imóveis objetos das matrículas descritas abaixo, para fins de 
instituição de servidão administrativa para a passagem na margem 
direita do Córrego Forquilha-Mistura, para instalação de interceptor 
de esgotos:
I – Matrícula nº 3.303 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Sérgio Antônio Marques dos Santos e Outro:
“Inicia-se no ponto X1 (N 7701150.487, E 675649.731) ; 
localizado entre o Loteamento Eparque Rio Preto Leste e 
o imóvel da matrícula 3.303; daí segue confrontando com 
o imóvel da matrícula 3.303 com os seguintes rumos e 
distâncias: segue com o rumo S35°46’51”W e distância de 
15,18 metros, até o ponto X2 (N 7701138.174, E 675640.857) , 
daí segue com o rumo S11°18’42”W e distância de 42,18 
metros, até o ponto X3 (N 7701096.812, E 675632.583) , 
daí segue com o rumo S30°05’02”E e distância de 80,80 
metros, até o ponto X4 (N 7701026.899, E 675673.084) , 
daí segue com o rumo S28°17’25”E e distância de 38,07 
metros, até o ponto X5 ( N 7700993.375, E 675691.128) , 
daí segue com o rumo S14°49’03”W e distância de 62,97 
metros, até o ponto X6 (N 7700932.496, E 675675.023) , 
daí segue com o rumo S34°38’06”W e distância de 28,46 
metros, até o ponto X7 (N 7700909.076, E 675658.845) , 
daí segue com o rumo N25°53’47”W e distância de 6,89 
metros, confrontando com o imóvel da matrícula 7.738, 
até o ponto X70 (N 7700915.276, E 675655.835) , daí 
segue confrontando com o imóvel da matrícula 3.303 
com os seguintes rumos e distâncias; segue com o rumo 
N34°38’06”E e distância de 24,03 metros, até o ponto X71 
(N 7700935.044, E 675669.490) , daí segue com o rumo 
N14°49’03”E e distância de 59,55 metros, até o ponto X72 
(N 7700992.619, E 675684.721) , daí segue com o rumo 
N28°17’25”W e distância de 35,61 metros, até o ponto X73 
(N 7701023.973, E 675667.845) , daí segue com o rumo 
N30°05’02”W e distância de 82,97 metros, até o ponto X74 
(N 7701095.766, E 675626.255) , daí segue com o rumo 
N11°18’42”E e distância de 45,75 metros, até o ponto X75 
(N=7701140.627, E=675635.229) , daí segue com o rumo 
N35°46’51”E e distância de 19,65 metros, até o ponto X76 
(N 7701156.569, E 675646.719) , daí segue com o rumo 
S26°20’39”E e distância de 6,79 metros, confrontando com 
o Loteamento Eparque Rio Preto Leste, até o ponto X1(N 
7701150.487, E 675649.731) , ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área de 1.605,67 metros quadrados.”
II – Matrícula nº 7.738 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Setleste Loteadora SPE Ltda:
“Inicia-se no ponto X7 (N 7700909.076, E 675658.845); localizado 
entre o imóvel da matrícula 3.303 e o imóvel da matrícula 7.738; 
daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 7.738 com os 
seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo S34°38’06”W 
e distância de 61,07 metros, até o ponto X8 (N 7700858.827, E 
675624.135), daí segue com o rumo S12°51’02”W e distância de 
69,07 metros, até o ponto X9 (N 7700791.486, E 675608.773), daí 
segue com o rumo de S05°31’50”W e distância de 86,99 metros, 
até o ponto X10 (N 7700705.200, E 675600.493), daí segue com o 
rumo de S04°26’26”E e distância de 51,63 metros, até o ponto X11 (N 
7700653.423, E 675604.387), daí segue com o rumo N79°18’25”W 
e distância de 6,22 metros, confrontando com o imóvel da matrícula 
97.849, até o ponto X66 (N 7700654.576, E 675598.279), daí segue 
confrontando com o imóvel da matrícula 7.738 com os seguintes 
rumos e distâncias: segue com o rumo N04°26’26”W e distância de 
50,53 metros, até o ponto X67 (N 7700704.958, E 675594.367), daí 
segue com o rumo de N05°31’50”E e distância de 87,90 metros, até 
o ponto X68 (N 7700792.447, E 675602.838), daí segue com o rumo 
de N12°51’02”E e distância de 70.61 metros, até o ponto X69 (N 
7700861.287, E 675618.542), daí segue com o rumo N34°38’06”E 
e distância de 65,62 metros, até o ponto X70 (N 7700915.276, E 
675655.835), daí segue com o rumo de S25°53’47”E e distância 
de 6,89 metros, confrontando com o imóvel da  matrícula 3.303 
até o ponto X7 (N 7700909.076, E 675658.845), ponto inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 1.630,27 metros quadrados.”
III – Matrícula nº 97.849 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Porto Rico Empreendimentos e Participações Ltda:
“Inicia-se no ponto X11 (N 7700653.423, E 675604.387) ; 
localizado entre o imóvel da matrícula 7.738 e o imóvel da 
matrícula 97.849; daí segue confrontando com o imóvel 
da matrícula 97.849 com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo S04°26’26”E e distância de 48,67 metros, 
até o ponto X12 (N 7700604.899, E 675608.155) , daí segue 
com o rumo S16°53’06”W e distância de 100,94 metros, até 
o ponto X13 (N 7700508.315, E 675578.838) , daí segue 
com o rumo S30°57’15”W e distância de 88,26 metros, até 
o ponto X14 (N 7700432.622, E 675533.440) , daí segue 
com o rumo S06°27’01”W e distância de 58,94 metros, até 
o ponto X15 (N 7700374.059, E 675526.819) , daí segue 
com o rumo S31°20’36”W e distância de 80,27 metros, até 
o ponto X16 (N=7700305.505, E=675485.066) , daí segue 
com o rumo S79°19’31”W e distância de 100,14 metros, até 
o ponto X17 (N 7700286.955, E 675386.655) , daí segue 
com o rumo S35°59’59”W e distância de 72,45 metros, até 
o ponto X18 (N 7700228.340, E 675344.070) , daí segue 
com o rumo S21°19’40”W e distância de 91,06 metros, até 
o ponto X19 (N=7700143.517, E=675310.951) , daí segue 
com o rumo S35°21’36”W e distância de 17,46 metros, até o 
ponto X20 (N 7700129.299, E 675300.862) , daí segue com o 
rumo N47°40’53”W e distância de 6,04 metros, confrontando 
com Estância Yvonne, até o ponto X57 (N 7700133.351, 
E 675296.380) , daí segue confrontando com o imóvel da 
matrícula 97.849 com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo N35°21’36”E e distância de 15,98 
metros, até o ponto X58 (N=7700146.387, E=675305.630) , 
daí segue com o rumo N21°19’40”E e distância de 91,09 
metros, até o ponto X59 (N 7700231.242, E 675338.761) , 
daí segue com o rumo N35°59’59”E e distância de 75,61 
metros, até o ponto X60 (N 7700292.526, E 675383.333) , 
daí segue com o rumo N79°19’31”E e distância de 99,86 
metros, até o ponto X61 (N 7700310.906, E 675481.330) , 
daí segue com o rumo N31°20’36”E e distância de 76,27 
metros, até o ponto X62 (N 7700376.049, E 675521.005) , 
daí segue com o rumo N06°27’01”E e distância de 58,91 
metros, até o ponto X63 (N 7700434.590, E 675527.624) , 
daí segue com o rumo N30°57’15”E e distância de 88,83 
metros, até o ponto X64 (N 7700510.766, E 675573.312) , 
daí segue com o rumo N16°53’06”E e distância de 99,06 
metros, até o ponto X65 (N 7700605.560, E 675602.086) , 
daí segue com o rumo N04°26’26”W e distância de 49,16 
metros, até o ponto X66 (N 7700654.576, E 675598.279) , 
daí segue com o rumo S79°18’25”E e distância de 6,22 
metros, confrontando com o imóvel da matrícula 7.738, 
até o ponto X11( N=7700653.423, E=675604.387) , ponto 
inicial desta descrição, encerrando uma área de 3.938,90 
metros quadrados.”
IV – Matrícula nº 50.511 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Helio Negrelli Filho e Outros:
a) Área 1 :Inicia-se no ponto X20 (N 7700129.299, E 
675300.862) ; localizado entre o imóvel da matrícula 97.849 
e o imóvel da matrícula 50.511 - Chácara Estância Yvonne; 
daí segue confrontando com a Chácara Estância Yvonne 
com os seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo 
S35°21’36”W e distância de 38,82 metros, até o ponto X21 
(N 7700097.620, E 675278.382) , daí segue com o rumo 

S67°11’59”W e distância de 21,21 metros, até o ponto X22 
(N 7700089.401, E 675258.831) , daí segue com o rumo 
S39°09’34”W e distância de 2,88 metros, até o ponto X23 
(N 7700087.170, E 675257.013) , daí segue com o rumo 
N48°46’01”W e distância de 6,00 metros, confrontando 
com Estância Yvonne até o ponto X54 (N 7700091.127, 
E 675252.498) , daí segue confrontando com Chácara 
Estância Yvonne com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo N39°09’34”E e distância de 4,16 
metros, até o ponto X55 (N 7700094.352, E 675255.124) , 
daí segue com o rumo N67°11’59”E e distância de 21,00 
metros, até o ponto X56 (N 7700102.488, E 675274.479) , 
daí segue com o rumo N35°21’36”E e distância de 37,84 
metros, até o ponto X57 (N 7700133.351, E 675296.380) , 
daí segue com o rumo S47°40’53”E e distância de 6,04 
metros, confrontando com o imóvel da matrícula 97.849, 
até o ponto X20 (N 7700129.299, E 675300.862) , ponto 
inicial desta descrição, encerrando uma área de 377,72 
metros quadrados.
b) Área 2 :“Inicia-se no ponto X23 (N 7700087.170, E 
675257.013) ; localizado na divisa entre o imóvel da 
matrícula 50.511 - Chácara Estância Yvonne e uma rua, 
daí segue confrontando com a rua de Estância Yvonne 
com os seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo 
S39°09’34”W e distância de 86,29 metros, até o ponto X24 
(N 7700020.264, E 675202.525) , daí segue com o rumo 
S35°52’28”W e distância de 89,94 metros, até o ponto 
X25 (N 7699947.386, E 675149.820) , daí segue com o 
rumo S36°47’54”W e distância de 99,98 metros, até o 
ponto X26 (N 7699867.325, E 675089.930) , daí segue 
com o rumo S35°14’41”W e distância de 99,96 metros, 
até o ponto X27 (N 7699785.686, E 675032.245) , daí 
segue com o rumo S35°19’55”W e distância de 100,16 
metros, até o ponto X28 (N 7699703.973, E 674974.320) , 
daí segue com o rumo S41°25’15”W e distância de 51.05 
metros, até o ponto X29 (N 7699665.691, E 674940.545) , 
daí segue com o rumo S74°33’07”W e distância de 58,75 
metros, até o ponto X30 (N 7699650.040, E 674883.913) , 
daí segue com o rumo S84°10’54”W e distância de 61,27 
metros, até o ponto X31 (N 7699643.829, E 674822.956) , 
daí segue com o rumo N66°30’02”W e distância de 98,95 
metros, até o ponto X32 (N 7699683.285, E 674732.211) , 
daí segue com o rumo N62°53’50”W e distância de 52,23 
metros, até o ponto X33 (N 7699707.081, E 674685.716) , 
daí segue confrontando com a Estrada Municipal SRJ045 
com os seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo 
S65°28’38”W e distância de 86,52 metros, até o ponto X34 
(N 7699671.170, E 674607.001) , daí segue com o rumo 
N84°21’29”E e distância de 21,68 metros, até o ponto X35 
(N 7699669.039, E 674585.430) , daí segue com o rumo 
N62°59’24”E e distância de 18,16 metros, até o ponto X36 
(N 7699660.794, E 674569.254) , daí segue com o rumo 
N16°52’28”E e distância de 16,55 metros, até o ponto X37 
(N 7699644.952, E 674564.448) , daí segue com o rumo 
S62°42’06”W e distância de 20,76 metros, até o ponto X38 
(N 7699635.432, E 674546.003) , daí segue com o rumo 
N27°17’54”W e distância de 6,00 metros, até o ponto X39 
(N 7699640.764, E 674543.251) , daí segue com o rumo 
N62°42’06”E e distância de 18,22 metros, até o ponto X40 
(N 7699649.120, E 674559.443) , daí segue com o rumo 
N16°52’28”E e distância de 16,57 metros, até o ponto X41 
(N 7699664.892, E 674564.129) , daí segue com o rumo 
N62°59’24”E e distância de 21,84 metros, até o ponto X42 
(N 7699674.899, E 674583.714) , daí segue com o rumo 
N84°21’29”E e distância de 21,81 metros, até o ponto X43 
(N 7699677.043, E 674605.418) , daí segue com o rumo 
N65°28’38”E e distância de 88,42 metros, até o ponto X44 
(N=7699713.744, E=674685.866) , daí segue com a rua 
de estância Yvonne com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo S62°53’50”E e distância de 54,94 
metros, até o ponto X45 (N=7699688.712, E=674734.776) , 
daí segue com o rumo S66°30’02”E e distância de 97,19 
metros, até o ponto X46 (N 7699649.957, E 674823.909) , 
daí segue com o rumo N84°10’54”E e distância de 59,20 
metros, até o ponto X47 (N 7699655.958, E 674882.802) , 
daí segue com o rumo N74°33’07”E e distância de 56,46 
metros, até o ponto X48 (N 7699670.998, E 674937.227) , 
daí segue com o rumo N41°25’15”E e distância de 48,95 
metros, até o ponto X49 (N 7699707.703, E 674969.610) , 
daí segue com o rumo N35°19’55”E e distância de 99,84 
metros, até o ponto X50 (N 7699789.153, E 675027.348) , 
daí segue com o rumo N35°14’41”E e distância de 100,04 
metros, até o ponto X51 (N 7699870.853, E 675085.077) , 
daí segue com o rumo N36°47’54”E e distância de 100,02 
metros, até o ponto X52 (N 7699950.942, E 675144.986) , 
daí segue com o rumo N35°52’28”E e distância de 90,06 
metros, até o ponto X53 (N 7700023.919, E 675197.764) , 
daí segue com o rumo N39°09’34”E e distância de 86,68 
metros, até o ponto X54 (N 7700091.127, E 675252.498) , 
daí segue com o rumo S48°46’01”E e distância de 6,00 
metros, confrontando com Estância Yvonne - Chácara, até 
o ponto X23 (N 7700087.170, E 675257.013) , ponto inicial 
desta descrição, encerrando uma área de 5.767,52 metros 
quadrados.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 9 de novembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JUNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 14.261
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022.
Inclui no Calendário Oficial do Município de São José do Rio 
Preto – SP o “Dia Municipal de Conscientização sobre a Fissura 
Labiopalatina”, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de junho.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto � SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Município de São 
José do Rio Preto – SP o “Dia Municipal de Conscientização sobre 
a Fissura Labiopalatina”, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 
de junho.
Art. 2º Os Poderes Legislativo e Executivo Municipal desenvolverão 
ações e atividades a fim de promover o debate sobre a importância 
da conscientização sobre a fissura labiopalatina.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 9 de novembro de 
2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local. 
Autógrafo nº 15.832/2022
Projeto de Lei nº 152/2022
Autoria da propositura: Ver. João Paulo Rillo

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto 
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São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV.

Processo Administrativo: 1106.01.686/2020.29.

Dispensa de Licitação: 20/2020.

Modalidade: Cotação nº 18/2020.

Objeto:

Contratação de Serviços Técnicos Contínuos de Plataforma de Comunicação, 
Atendimento e Gestão do Processo Administrativo Eletrônico, constituídos 
de Locação de Plataforma Integrada e Oficial de Comunicação Interna, 
Externa, Gestão Documental e Central de Atendimento, especificados no 
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) e na Proposta Comercial vencedora 
(PRORROGAÇÃO CONTRATUAL).

Contratada: 1DOC TECNOLOGIA S.A.

Documento (CNPJ): 19.625.833/0001-76.

Valor Global: R$ 46.014,84 (quarenta e seis mil, quatorze reais e oitenta e quatro centavos).

Vigência: 12 meses, de 26/11/2022 até 25/11/2023.

Data de Assinatura: 10/11/2022.

** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRÊNCIA nº 
4/2022 – PROC. nº 86/2022
Objeto: Prestação de serviços de engenharia e manutenção eletromecânica preventiva, preditiva e 
corretiva do sistema público de abastecimento de água e esgoto do município de São José do Rio Preto 
- SP, incluindo-se o fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos e materiais. 
Foi realizada a sessão de abertura das propostas comerciais apresentadas pelas licitantes habilitadas a 
permanecerem no certame: CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI, 
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA e VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA. A licitante 
CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI apresentou proposta com 
valor de R$ 8.080.488,31, a licitante SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA apresentou proposta 
com valor de R$ 8.551.026,63, a licitante VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA apresentou 
proposta com valor de R$ 7.996.690,92. A sessão foi encerrada para que as propostas sejam analisadas 
pela gerência gestora do processo. S. J. Rio Preto, 09.11.2022 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da C.L.
EXTRATO DE DESPACHO - DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2022 – PROCESSO SeMAE nº 113/2022
Objeto: Fornecimento de energia elétrica – Diversas unidades operacionais, conforme relação constante 
das páginas 107e 108.
Despacho: “AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso XXII, da Lei Federal 8.666/93, a contratação 
direta da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - CERRP para a prestação do objeto”.
Prazo: Indeterminado  Valor estimado por ano: R$11.591201,56  Data do Despacho: 07.11.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 – PROCESSO 107/2022.
Data de realização: 01.12.2022 a partir das 08h30.
Objeto: Aquisição de bombas submersas para bombeamento de água de poços profundos exploratórios 
do aquífero Guarani (PTG).
Valor Estimado: R$ 2.314.189,01                     Prazo de Entrega: 150 dias. 
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 das 13h30 às 17h00, de segunda a sexta, no fone: (17) 3211-8105, e 
página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. 
S. J. Rio Preto, 31.10.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan – Diretor Interino do Departamento de 
Sistema de Água. 
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 89/2022, Processo SICOM 3411/2022 
objetivando a Contratação de empresa especializada em execução de serviços de remoção, manutenção 
e controle de vegetação fluvial (macrófitas) nos lagos 1, 2 e 3 da represa de abastecimento de água do 
município de São José do Rio Preto/SP, utilizando-se equipamento tipo Barco Trator Aquático.
Prazo de execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25.11.2022, 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, 01.11.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan – Diretor Interino do Departamento de 
Sistema de Água.
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 90/2022, Processo SICOM 3418/2022 
objetivando a Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Piso Teto Inverter instalados, para serem 
utilizados nas diversas unidades do SeMAE.
Prazo de entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02.12.2022, 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, 08.11.2022 – João Marcelino Ruiz – Diretor Administrativo, financeiro e de Pessoal.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 30/2020 – COMPRA DIRETA 3215/2020
Contratada: C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência sem reajuste referente à contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, incluso o serviço 
de substituição de peças, para as catracas, portão de acesso cadeirante e terminais de controle de 
acesso do SeMAE.
Valor: R$ 6.000,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 07.11.2022.
S. J. Rio Preto, 08.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 58/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 47/2020 – 
PROC. nº 67/2020 – Contratada: RUCK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Prorrogação do contrato sem reajuste, referente a contratação de empresa para prestação de 
serviços de Limpeza, Asseio e Copa com a disponibilização de materiais e equipamentos nas condições 
e locais previamente estabelecidas no anexo 1 do Edital.
Valor total: R$1.752.037,09
Data da assinatura: 08.11.2022
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 09.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
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SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
P O R T A R I A n º 139
de 7 de novembro de 2022
Regulamenta o estágio probatório dos servidores contratados em caráter permanente para os quadros 
do SeMAE, com vistas à aquisição da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, e dá 
outras providências. 
O SUPERINTENDENTE do SEMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do 
Rio Preto, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 
130, de 24 de agosto de 2001, e
CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Portaria nº 138, de 29 de setembro de 2009, que 
disciplina os critérios de avaliação dos servidores em estágio probatório;
CONSIDERANDO a conclusão apresentada pela Comissão Permanente de Avaliação do Estágio 
Probatório constituída pela portaria nº 63, de 22 de julho de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º O servidor contratado em caráter permanente para função de natureza efetiva dos quadros de 
carreira da Autarquia, mediante aprovação em processo seletivo público, somente será considerado 
estável após o cumprimento do estágio probatório, referente a um período de 03 (três) anos de efetivo 
exercício, durante o qual será submetido à avaliação especial de desempenho. 
Art. 2º Na avaliação especial de desempenho serão analisadas habilidades e atitudes do servidor, de 
forma relacionada às seguintes competências:
I – Assiduidade
II - Produtividade no Trabalho
III – Qualidade e Eficiência no Trabalho
IV – Iniciativa
V – Administração do Tempo
VI – Interação com a Equipe
VII – Interesse
VIII – Disciplina/Idoneidade
IX – Zelo pelo Patrimônio Público
X – Criatividade
Art. 3º A avaliação especial de desempenho será realizada, no mínimo, nos seguintes momentos:
I – no 8º (oitavo) mês após o início do exercício do servidor avaliado;
II – No 16º (décimo sexto) mês após o início do exercício do servidor avaliado;
III – No 24º (vigésimo quarto) mês após o início do exercício do servidor avaliado;
IV – No 32º (trigésimo segundo) mês após o exercício do servidor avaliado. 
§1º As avaliações serão realizadas pelo superior imediato do servidor e obedecerão aos critérios fixados 
no Anexo I – Manual de Instruções Básicas e Parâmetros Objetivos de Avaliação, no Anexo II – Questões 
e Avaliação dos dados relativos a análise realizada e Anexo III – Resultado Final da Avaliação
§2º O responsável pela avaliação do servidor deverá elaborar um plano de trabalho específico e 
personalizado para este, antes do início do seu exercício, deixando claro ao servidor quais são suas 
funções e responsabilidades; 

§3º Recomenda-se que o superior imediato discuta a avaliação com os superiores acima, como 
chefe de divisão, coordenador e diretor de departamento. Nestes casos, poderão assinar a avaliação 
conjuntamente. 
§4º O responsável deverá realizar um encontro de feedback com o servidor subordinado, de modo a 
lhe apresentar o resultado de sua avaliação, bem como apontar eventuais necessidades de melhoria do 
desempenho. 
Art. 4º Todos os avaliadores deverão participar de treinamento a respeito de procedimentos para 
preenchimento das avaliações, bem como técnicas de feedback. 
Art. 5º As avaliações previstas no artigo 3º serão encaminhadas pela Coordenadoria de Recursos 
Humanos à Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório – CPAEP a qual será designada 
pelo Superintendente e composta de 05 (cinco) membros, sendo 4 titulares e um Presidente, deliberando 
sempre com o mínimo três membros para análise das avaliações. 
§1º Não poderão participar da CPAEP cônjuge, companheiro ou parente do avaliado, consanguíneo ou 
afim, até o terceiro grau, nem servidores que também estejam no período de estágio probatório; 
§2º A CPAEP deverá analisar os resultados obtidos, podendo propor a capacitação ou remanejamento do 
servidor sendo que deverão ser sempre motivadas e justificadas tais propostas e, na última delas, emitir 
parecer final pela homologação da aprovação do servidor ou sua exoneração. 
§3º Os membros da CPAEP são responsáveis pelo cumprimento das normas e prazos previstos pela 
Portaria. 
Art. 6º Durante o período do estágio probatório, a CPAEP poderá concluir, a qualquer momento, pela 
inaptidão do avaliado através de relatório fundamentado, propondo seu desligamento. 
§1º No caso de proposta de desligamento, o servidor deverá ser cientificado do teor do relatório, com 
a concessão do prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita, o que poderá ser feito 
pessoalmente ou por procurador constituído; 
§2º Apresentada a defesa ou decorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, a CPAEP terá o prazo de 10 
(dez) dias para manifestar-se fundamentadamente através de relatório conclusivo; 
§3º Caso o relatório conclusivo mantenha a proposta de desligamento, caberá recurso, uma única vez, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência do servidor; 
§4º O recurso deverá ser formulado por escrito ao Superintendente do SeMAE, em petição fundamentada, 
com as razões do pedido de revisão, o que poderá ser feito pessoalmente ou por procurador constituído; 
§5º O recurso será conhecido e decidido pelo Superintendente, após parecer preliminar do órgão jurídico;
§6º No caso de indeferimento do recurso, o processo será encaminhado a Coordenadoria de Recursos 
Humanos para a resolução do contrato de trabalho do servidor avaliado. 
Art. 7º Os instrumentos de avaliação são compostos de:
I – Anexo I – Manual de Instruções Básicas; Parâmetros Objetivos de Avaliação;
II – Anexo II – Questões e Avaliação dos dados relativos a análise realizada.
III – Anexo III – Resultado Final da Avaliação.
§1º O Anexo II desta portaria será aplicado ao servidor e deverá ser entregue pelo avaliador à 
Coordenadoria de Recursos Humanos até 3 (três) dias após o término de cada avaliação, conforme 
cronograma previsto no art. 3º desta portaria. 
§2º A CPAEP terá o prazo de 15 (quinze) dias para analisar os resultados e decisões.
Art. 8º Entende-se por superior hierárquico para fins desta portaria, o servidor ocupante de cargo ou 
função imediatamente superior à qual se encontra o servidor avaliado, devendo ser ele o responsável 
pela gestão da unidade de trabalho na qual o servidor avaliado está lotado, independentemente da 
função ocupada. 
Parágrafo único: Quando houver transferência do servidor durante o período de avaliação, ele deverá ser 
avaliado pelo superior ao qual esteve subordinado por mais tempo. 
Art. 9º O período de avaliação especial de desempenho será contado a partir do primeiro dia de início do 
exercício, ficando suspensa a contagem de tempo e avaliação para efeito de homologação da estabilidade 
do servidor, nos seguintes casos:
I – Licença para tratamento de saúde, a partir do 16º dia de afastamento;
II – Licença por acidente de trabalho, a partir do 16º dia de afastamento;
III – Licença gestante;
IV – Licença adoção;
V – Afastamento para concorrer a cargo eletivo;
VI- Licença para exercer mandato eletivo;
VII – Quando designado para exercício de cargo comissionado;
VIII – Exercício de mandato como dirigente de entidade de classe. 
§1º A atuação do servidor em atividades com as mesmas atribuições da função para a qual foi contratado, 
em local diverso daquele de sua lotação inicial, não acarretará a suspensão ou prorrogação da contagem 
de tempo.
§2º Durante o período de estágio probatório o servidor avaliado não poderá ser designado para o exercício 
de função de Coordenador Jurídico, Supervisão Jurídica, Coordenação, Chefia de Divisão e Supervisão 
de Equipe.
Art. 10 O servidor que, em decorrência de aprovação em concurso público, passar a exercer outro cargo 
na autarquia, deverá cumprir novo Estágio Probatório. 
Art. 11 Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos:
I – elaborar a relação de servidores que estão cumprindo o estágio probatório, constando a data de início 
de exercício, o cargo ao qual foi nomeado, local de lotação e avaliador;
II – encaminhar aos avaliadores, na primeira Avaliação, uma cópia desta Portaria, do Anexo I – A, B e C, 
e uma cópia do Anexo II e III, para cada servidor a ser avaliado, estabelecendo as datas, para cada caso, 
para o retorno do Anexo II preenchido; nas demais avaliações será enviado apenas o Anexo II, Questões, 
com o estágio de avaliação mencionado (2, 3 ou 4), em pasta contendo as documentações anteriores, 
que ficará sob responsabilidade do Avaliador até devolução ao RH. O encaminhamento será realizado 
por meio virtual, mas a avaliação deverá ser impressa e entregue assinada em meio físico.
III – dar ciência ao servidor da Avaliação Final levada a efeito pela CPAEP;
IV – dar suporte técnico e administrativo aos trabalhos da CPAEP.
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a portaria 141/2010. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
São José do Rio Preto, 7 de novembro de 2022.
Nicanor Batista Júnior
Superintendente do SeMAE
ANEXO I – A
Manual de Instruções Básicas e Parâmetros Objetivos de Avaliação
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
Essas instruções visam padronizar critérios e procedimentos. O sucesso do processo desta avaliação 
depende essencialmente do Avaliador. 
CONCEITO DE AVALIAÇÃO PROBATÓRIA
Entende-se por Avaliação Probatória o acompanhamento e a avaliação da capacidade e aptidão do 
servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, a partir da entrada em exercício, durante o período 
de 36 meses. 
1ª avaliação: no 8º mês
2ª avaliação: no 16º mês
3ª avaliação: no 24º mês
4ª avaliação: no 32º mês
OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO PROBATÓRIA
Estabelecer critérios, procedimentos e parâmetros, objetivando:
- Identificar dificuldades pessoais e profissionais;
- Desenvolver a comunicação aberta e clara entre os diversos níveis hierárquicos;
- Propiciar a profissionalização nas relações de trabalho;
- Subsidiar decisões relativas à declaração de estabilidade ou exoneração do servidor estagiário. 
SUPERIOR IMEDIATO
Considera-se superior imediato, para o processo de avaliação probatória, o servidor hierarquicamente 
superior de nível mais próximo ao servidor avaliado, responsável pela gestão da unidade de trabalho a 
qual o servidor estagiário está vinculado. O superior deve ser necessariamente servidor de carreira e 
estável.  
Na impossibilidade de a avaliação ser feita pelo superior imediato, esta deverá ser feita pelo superior da 
área. 
O servidor estagiário que houver trabalhado sob a supervisão de mais de um superior imediato no período 
a que se refere a avaliação, deverá ser avaliado por aquele ao qual esteve subordinado por maior tempo. 
DEVERES DO SUPERIOR IMEDIATO
- Agendar com o servidor estagiário a data em que a avaliação probatória será efetuada;
- Preencher, escolhendo racionalmente, o item que melhor corresponder ao desempenho do servidor 
avaliado;
- Assinar e dar ciência ao servidor, para todos os efeitos;
- O servidor, caso não atinja em cada uma das avaliações o resultado esperado e/ou discorde desse 
resultado, poderá apresentar defesa no campo existente no próprio Formulário de Avaliação Probatória; 
- Devolver o formulário, respeitando o prazo estabelecido pelo setor de Recursos Humanos; 
- Relatar, a qualquer momento do processo de avaliação, conduta de falta grave e encaminhá-la ao 
gerente do órgão, que, posteriormente, remeterá ao Gerente Administrativo Financeiro para as medidas 
cabíveis; 
- Comparecer, obrigatoriamente, quando convocado pela comissão de avaliação probatória, para prestar 
esclarecimentos. 
Observação: É recomendável não conceder férias ao servidor estagiário no período correspondente aos 
4 (quatro) meses finais do último ano de avaliação. 
FEEDBACK DA AVALIAÇÃO
O feedback da avaliação probatória será produzido a fim de que o servidor conheça e discuta a opinião 
do avaliador frente às suas relações com o trabalho. 
Propiciará retorno ao avaliado, dando-lhe oportunidade de atingir as expectativas desejadas e melhoria 
na performance de seu desempenho a curto, médio e longo prazo, eliminando-se o caráter punitivo da 
avaliação. 
O feedback compreende uma etapa muito importante no processo, pois permite:
AO AVALIADOR
- Demonstrar o reconhecimento pelo trabalho do avaliado e por suas habilidades;
- Ouvir as opiniões do avaliado e dar-lhe os esclarecimentos que forem solicitados; 
- Incentivar os aspectos negativos do servidor e que sejam passíveis de mudanças;
- Orientar o desenvolvimento profissional do avaliado;
- Intensificar um relacionamento profissional saudável nas relações do trabalho. 
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AO AVALIADO
- Transmitir suas dificuldades, satisfações e insatisfações em relação ao trabalho;
- Conhecer a opinião do Avaliador sobre seu desempenho profissional;
- Identificar formas de melhorar o aproveitamento de sua contribuição e potencial;
- Verificar e analisar seus pontos fortes e fracos. 
É importante que o Avaliador e Avaliado saibam ouvir um ao outro, bem como busquem clareza e 
objetividade durante a reunião de feedback. 
Avaliador e Avaliado deverão ter sempre em mente que a avaliação se refere apenas ao papel profissional. 
CUIDADOS DURANTE A AVALIAÇÃO
- Analise individualmente cada item do Formulário, considerando o desempenho real do avaliado em 
cada um deles, eliminando generalizações; 
- Busque o ponto de equilíbrio em função das atribuições que o servidor-estagiário desempenhou/
desempenha e não em comparação com outro servidor;
- Lembre-se de que está avaliando um período e não somente fatos ou acontecimentos recentes;
A avaliação deve levar em conta os resultados obtidos pelo avaliado e não do seu potencial. 
ANEXO I – B
Formulário de Avaliação Probatória
I – OBJETIVO
- O objetivo deste instrumento é fornecer subsídios para a avaliação do servidor em estágio probatório.
- Mencione as principais funções atribuídas ao servidor em estágio probatório no espaço destinado a isso. 
- O instrumento de avaliação contém dez competências, com as devidas descrições para cada conjunto 
de pontos.
- Em cada item da Avaliação marque o número que melhor representa o comportamento do avaliado.
Este formulário refere-se à 1ª ___, 2ª ___, 3ª ___, 4ª___ avaliação do servidor em Estágio Probatório e 
deverá ser entregue ao setor de Recursos Humanos até ____/____/_____.

Formulário de Avaliação de Estágio Probatório

Período de avaliação: 

Nome:

Cargo:                                                                                                                Mat:

Lotação:

Avaliador:

Descrição das atribuições do servidor em estágio probatório
ANEXO I - C

AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DESCRITIVOS

Critérios Descritivos: Itens de Descrição do Desempenho ou 
Comportamento

Pontos 
atribuídos

Peso Total de 
Pontos 

por 
Critério

Assiduidade e 
Pontualidade: Refere-se 
ao comparecimento ao 
ambiente de trabalho, bem 
como pontualidade no 
cumprimento da jornada 
de trabalho.

Ruim – Não é assíduo em sua jornada de 
trabalho, apresentando faltas injustificadas. 
Também apresenta frequentemente 
atrasos no cumprimento de seus horários

1
2
3

1,0

Regular – É assíduo em sua jornada de 
trabalho, mas apresenta com frequência 
atrasos no cumprimento de seus horários. 

4
5
6

Bom – É assíduo na jornada de trabalho. 
Apresenta ocasionalmente atrasos no 
cumprimento de seus horários de trabalho.

7
8

Ótimo – É assíduo na jornada de trabalho, 
bem como pontual em seus horários.

9
10

Produtividade no trabalho: 
Refere-se ao volume de 
trabalho executado, dentro 
dos padrões exigidos, em 
determinado espaço de 
tempo

Ruim - Sua produtividade varia em algumas 
situações; precisa ser acompanhado e 
lembrado quanto aos seus prazos.

1
2
3

1,5

Regular - A quantidade de trabalho que 
executa é apenas adequada nas situações 
em que a necessidade de serviços é 
menor. Se há aumento neste volume, não 
consegue cumprir o que deles se espera. 

4
5
6

Bom - Tem um nível de produtividade 
dentro dos padrões. Empenha-se para 
melhorar o volume executado, contornando 
as dificuldades que lhe são impostas no 
dia-a-dia.

7
8

Ótimo - É altamente produtivo, mesmo 
em situações de aumento de demanda de 
serviços. Utilizando toda a sua capacidade 
e recursos materiais disponíveis. 

9
10

Qualidade e eficiência no 
serviço: 
Refere-se à exatidão, 
apresentação, ordem e 
esmero nas atividades, 
bem assim, habilidade 
e capacidade de 
desenvolvimento normal 
das atividades de seu 
cargo.

Ruim - Não apresenta ordem e esmero 
nas atividades, nem habilidade e 
capacidade em desenvolver normalmente 
as atividades de seu cargo.

1
2
3

1,5

Regular - Percebe-se razoável interesse 
em desenvolver as atividades de seu cargo, 
demonstrando razoável organização para 
executá-las. 

4
5
6

Bom - Apresenta ordem e esmero para 
execução das atividades, como também, 
habilidade e capacidade para desenvolvê-
las. 

7
8

Ótimo - Extremamente organizado e 
cuidadoso, na execução das atividades. 
Demonstrando notória habilidade e 
capacidade para desenvolvê-las. 

9
10

Iniciativa: 
Refere-se à ação 
independente na 
execução de suas 
atividades, apresentação 
de sugestões objetivando 
a melhoria do serviço 
e inclusive quanto à 
comunicação a respeito de 
situações de interesse do 
serviço que se encontrem 
dentro ou fora de sua 
alçada. 

Ruim - Não resolve os casos que não se 
enquadram na mais absoluta rotina de 
seu trabalho e, mesmo neste, precisa ser 
cobrado pela chefia e/ou ajudado pelos 
colegas. 

1
2
3

1,0

Regular - Demonstra pouco interesse em 
resolver os casos e tarefas mais rotineiras, 
contribuindo raramente com sugestões 
para a melhoria do serviço.

4
5
6

Bom - Tem iniciativa para resolver 
casos rotineiros ou não. Contribui com 
sugestões, melhorando o andamento do 
trabalho. Demonstra interesse em adquirir 
conhecimento de situações fora de sua 
alçada, com o objetivo de otimizar o 
serviço da sua unidade de trabalho.

7
8

Ótimo - É visível a sua iniciativa e 
interesse para resolução de problemas 
rotineiros ou não. Mantem-se inteirado 
frequentemente sobre situações que 
extrapolam sua alçada, promovendo a 
melhoria e o desenvolvimento constante 
da sua unidade de trabalho.

9
10

Administração do Tempo: 
Refere-se à capacidade 
de execução das 
respectivas atribuições 
com qualidade, ordem e 
esmero, na quantidade 
suficiente a necessidade 
de prazo do serviço. 

Ruim - Não consegue executar suas 
atividades dentro do prazo estipulado para 
a realização das mesmas. 

1
2
3

1,0

Regular - Tenta executar seu serviço, 
nem sempre finalizando o mesmo, 
comprometendo sua qualidade; quantidade 
e prazos estipulados. 

4
5
6

Bom - Executa seu serviço com qualidade 
atendendo a quantidade e prazos estipulados, 
não comprometendo os resultados esperados 
da sua unidade de trabalho. 

7
8

Ótimo - Vai além dos resultados 
esperados, não comprometendo a 
qualidade, quantidade dos serviços e 
prazos estipulados. Contribui com a 
sua equipe, facilitando o alcance dos 
resultados esperados da sua unidade de 
trabalho. 

9
10

Interação com a equipe: 
Refere-se ao espírito de 
cooperação, colaboração 
na execução dos trabalhos 
e à atitude aberta para 
os trabalhos em equipe, 
contribuindo para o 
alcance de resultados, 
bem como prontidão para 
colaborar com o grupo. 

Ruim - Não informa nem presta serviços 
espontaneamente. Tem dificuldade em 
integrar-se ao grupo no desempenho de 
tarefas comuns. 

1
2
3

1,0

Regular - Evita cooperar, participar ou 
solucionar situações de trabalho que 
envolva outros colegas. 

4
5
6

Bom - Coopera sempre que solicitado, 
demonstrando interesse em auxiliar ou dar 
informações.

7
8

Ótimo - Coopera espontaneamente, 
fornecendo informações ou prestando 
serviços espontaneamente à equipe. 

9
10

Interesse: 
Refere-se à ação 
no sentido de 
desenvolver e progredir 
p r o f i s s i o n a l m e n t e , 
buscando meios 
para adquirir novos 
conhecimentos dentro do 
seu campo de atuação, 
bem como sendo receptivo 
às críticas construtivas, 
orientações e ações. 

Ruim - É avesso ao aprimoramento 
profissional e ao envolvimento em novas 
atividades, precisa ser obrigado. Não 
aceita críticas e sugestões. 

1
2
3

0,5

Regular - Apresenta entusiasmo 
com a possibilidade de aprimorar-
se profissionalmente, mas faltam-lhe 
tenacidade e persistência necessárias, 
precisando ser constantemente 
estimulado. Tem resistência em aceitar 
críticas e sugestões. 

4
5
6

Bom - Tem iniciativa própria para adquirir 
novos conhecimentos, sempre percebe 
que este se faz necessário, por conta de 
mudanças que lhes são impostas. Aceita 
críticas e sugestões. 

7
8

Ótimo - Adquire novos conhecimentos 
continuamente buscando fontes gerais e 
variadas, não dependendo unicamente do 
que se faz necessário.

9
10

Disciplina/Idoneidade: 
Refere-se ao atendimento 
às normas legais, 
regulamentares e sociais 
e aos procedimentos da 
unidade de serviço de 
lotação. 

Ruim - Não segue às normas e ordens 
disciplinares, colocando-se em situações 
fora das estabelecidas. Contorna as 
normas e procedimentos internos para não 
ter que os seguir.

1
2
3

1,0

Regular - Aceita as normas e ordens 
disciplinares. No que diz respeito aos 
procedimentos da unidade de serviço, 
executa sem demonstrar preocupação 
com o êxito das tarefas. 

4
5
6

Bom - Cumpre as normas e ordens 
disciplinares e suas ações são executadas 
conforme o estabelecido pela sua unidade 
de trabalho.

7
8

Ótimo - Conhece e cumpre efetivamente 
todas as normas e ordens disciplinares. 
Possui o domínio das atividades inerentes 
à sua unidade de serviço. 

9
10

Zelo pelo patrimônio 
público: 
Avalia o uso dos recursos 
que o servidor dispõe para 
execução de suas tarefas, 
bem cuidados com a sua 
conservação. 

Ruim - Não demonstra preocupação ou 
interesse em conservar ou encaminhar 
para reparos os recursos disponíveis para 
execução de suas tarefas. 

1
2
3

0,5

Regular - Demonstra razoável interesse 
em preservar os recursos disponíveis em 
sua unidade de trabalho.

4
5
6

Bom - Apresenta interesse em manter 
e conservar diariamente os recursos 
disponíveis em sua unidade de trabalho, 
encaminhando os mesmos para reparos 
se for necessário. 

7
8

Ótimo - Demonstra total interesse 
em manter e conservar os recursos 
disponíveis. Apresenta cuidados com os 
demais recursos disponíveis fora da sua 
área de trabalho.

9
10

Criatividade: 
Refere-se à capacidade 
de desenvolver novas 
ideias e propor soluções 
alternativas aos problemas 
da administração 

Ruim - Não propõe novas ideias ou 
soluções mediante os problemas 
corriqueiros ou desafiadores. Aguarda que 
outra pessoa o solucione. Fica apático e ou 
alheio durante o expediente de trabalho.

1
2
3

1,0

Regular - Quando é solicitado a contribuir 
com novas ideias ou opinião, o faz de 
maneira pouco consistente, sem focar 
na solução do problema. Prefere reforçar 
as velhas ideias já testadas. Um pouco 
resistente quanto à inovação.

4
5
6

Bom - Propões ideias ou soluções 
inovadoras sempre que solicitado. Coopera 
com o grupo, demonstrando interesse em 
solucionar os desafios de sua unidade de 
trabalho. Tem um bom potencial criativo, 
e o faz de maneira focado nos resultados 
esperados. 

7
8

Ótimo - Concentra-se na situação ou 
problema indo além do pensamento 
convencional, como também dá vazão 
à sua imaginação. Suas ideias são 
aproveitadas e aplicadas totalmente 
nas situações que requer uma nova 
abordagem. Mesmo frente às situações 
corriqueiras de trabalho, enxerga um novo 
jeito de executá-la, trazendo grandes 
benefícios a sua unidade de trabalho 
potencial criativo acima da média.

9
10

Observações do avaliado:
Assinatura Gestor:
Assinatura Servidor Avaliado:

ANEXO II
Questões e Avaliação dos dados relativos a análise realizada
Total de Pontos (soma dos itens da avaliação):
SD: supera o desempenho esperado;
Resultados acima de 90% do total de pontos previstos para o cargo
AD: atinge o desempenho esperado;
Resultados entre 60% e 90% do total de pontos previstos para o cargo 
AP: Atinge parcialmente o desempenho esperado;
Resultados entre 40% e 60% do total de pontos previstos para o cargo
NA: não atinge o desempenho esperado;
Resultados até 40% do total de pontos previstos para o cargo. 
O servidor que obtiver os conceitos SD ou AD preenche os requisitos necessários ao exercício do cargo. 
Quando o servidor obtiver os conceitos AP nas avaliações parciais, a comissão deverá propor as 
seguintes ações:
- Encaminhar para a capacitação;
- Analisar sua adaptação ao local de trabalho;
- Identificar os possíveis problemas pessoais;
- Remanejamento.
Se essa hipótese ocorrer na soma das avaliações parciais: A Comissão deverá reavaliar e ponderar sobre 
os aspectos que interferem na sua adaptação, ou que configurem dificuldade ou incompatibilidade ao 
exercício do cargo, e a possível exoneração, por não preencher os requisitos necessários. 
Quando o servidor obtiver conceitos NA, a comissão deverá propor a exoneração do servidor, após 
concluir o processo de acompanhamento de desempenho citado acima. 
ANEXO III
Resultado Final da Avaliação

Resultado da Avaliação Probatória

Nome do Avaliado: Matrícula:

1111
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Data de Admissão: Cargo: Lotação:

Nome do Avaliador: Matrícula:

(   ) Declaração de Estabilidade
A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, nomeada pela portaria SeMAE nº 63, de 22/07/2022, no uso das 
atribuições conferidas Portaria SeMAE nº _____, de _______________, decide:
Diante dos documentos até aqui apresentados, consubstanciado com o resultado constante deste Anexo III – 
Resultado Final da Avaliação Probatória, em cumprimento com o que estabelece o inciso ____, artigo _____, 
da Portaria SeMAE Nº _____ de ________________, declara estável o servidor _________________________
___________________________________________________________________, e para tanto, encaminha a 
referida decisão ao Sr. Superintendente para a devida homologação.
_________________________________________________________________________________

(   ) Exoneração

Justificativa:

Identificação dos Componentes da Comissão

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Data _____/_____/_____
Gestor Imediato

Nome: Assinatura:

Data _____/_____/_____

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT
EDITAL N° 34/2022 
09 DE NOVEMBRO DE 2022
A Secretar ia Municipal  da Fazenda, por intermédio da Inspetor ia Fiscal  Tr ibutár ia 
NOTIFICA  os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado 
através do encerramento de of íc io das competências em aberto no Livro Eletrônico 
Giss Onl ine,  conforme tabelas abaixo discr iminadas.
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to no montante 
discr iminado na guia a ser emit ida eletronicamente (através do si te ht tps: / /portal .
g issonl ine.com.br/  ou nas Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte), 
ou a apresentar defesa por escr i to no prazo de 30 ( t r inta) dias,  contados a part i r  do 
5º (quinto) dia poster ior  à data de publ icação deste edi ta l ,  conforme artigos 19 e 20 da 
Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na Unidade da Secretar ia Municipal  da 
Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 -  Centro -  CEP 
15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP),  sob pena de cobrança execut iva,  nos termos 
dos art igos 217, VII ,  237 e 244 da Lei  Municipal  n° 3359/83.
Informamos que protocolo de solicitações, encaminhamento de documentos e 
recursos/defesa podem ser efetuados através do e-mail  semfaz.poupatempo@
riopreto.sp.gov.br ou semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br
A refer ida ação está prevista no inciso V do art igo 46 da Lei  Complementar  n° 178/2003 
e os valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados conforme 
encargos previstos no § 2º do art igo supraci tado desde a data em que dever iam ter 
s ido pagos, consoante art igo 7° do Decreto n° 12.214/2004, até a data do efet ivo 
pagamento.

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo

D&E TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA LTDA ME 3030160 11.164.199/0001-00

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

ISSQN

J A GUINCHO E LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA EPP 3285120 20.820.233/0001-48  

ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20

ISSQN

ELIEZER PUGINA ME 3031200 11.082.424/0001-69  

jul/19
nov/19
mar/20
jun/20

ISSQN

OGGI AGENCIAMENTO DE 
PROPAGANDA LTDA 3062120 07.159.581/0001-58  

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

ISSQN

A C F FIGUEREDO 
MANUTENCAO ME 3430520 19.048.686/0001-19  

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

ISSQN

PSLF PRESTADORA DE 
SERVICOS LORENSETTI 
FRANCA LTDA

3587690 18.318.730/0001-09  

abr/19
mai/19
jun/19
jul/19

ago/19
dez/19
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

São José do Rio Preto (SP),  09 de novembro de 2022
Michele S. Hirata Fabr is
Audi tora Fiscal  Tr ibutár io Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ADENICE CARDOSO PEREIRA BUZON ME 01466/22 AIF-A-O 000008

ANTONIO SILVA DA CONCEIÇÃO ROTISSERIA E LANCHONETE 01456/22 AIF-A-J 000011

BIANCA ALINE NUNES DA SILVA 01469/22 AIF-M-P 000012

CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL VITORIA LTDA 01477/22 AIF-S-Q 000004

CHARLES GABRIEL APARECIDO YANOVICH 01459/22 AIF-M-S 000003

CREUSA MANZALLI E TOLEDO LTDA EPP 01479/22 AIF-P-C 000364

DOMINGOS ROSSI 01463/22 AIF-M-O 000024

ELZA RODRIGUES AMORIN 01482/22 AIF-M-P 000018

EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA 01465/22 AIF-S-B 000031

FRANCISCO URCINO DE PAULA 01458/22 AIF-M-O 000002

FRIGO XAVIER COMÉRCIO DE CARNES LTDA 01457/22 AIF-A-J 000012

HPC FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 01464/22 AIF-S-L 000004

JOÃO ANTONIO DA SILVA 01460/22 AIF-M-O 000021

MARCELO BAFFI FERNANDES 01481/22 AIF-M-S 000005

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 01473/22 AIF-M-P 000016

MARIA DE LOURDES LIMA 01471/22 AIF-M-P 000017

MARIA EMERENE PEREIRA 01462/22 AIF-M-O 000023

NORBERTO QUERINO DA CRUZ FILHO 01472/22 AIF-M-P 000015

RENATA BALDINI DE MELO 01467/22 AIF-M-P 000014

RENATO DOS SANTOS 01470/22 AIF-A-M 000316

ROBERTO SOLLER 01468/22 AIF-M-P 000013

SEGURA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO S/S LTDA 01478/22 AIF-S-L 000005

SIMONE DEZANI PORFÍRIO 01480/22 AIF-A-J 000013

TECNOKLIN COMERCIAL E INDUSTRIAL RIO PRETO EIRELI 01475/22 AIF-P-C 000363

VERA LUCIA TREVISAN DE ANDRADE 01474/22 AIF-M-S 000004

W G FILHO & CIA LTDA 01483/22 AIF-A-N 000424

WANDERLEY BALTAZAR DA COSTA 01461/22 AIF-M-O 000022

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

GELO PÉROLA RIO PRETO LTDA 02459/20
R$ 1.888,88 (UM MIL OITOCENTOS E 
OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E 

OITO CENTAVOS) 
NRM-A-S 000235

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

AMAURI PEDRO DA SILVA 01677/20 AIF-P-A 000122

CAMARGO & ALONSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 02285/18 AIF-S-D 000078

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 01848/20 AIF-S-H 000186

COSSI & GUBOLIN CASA LOTÉRICA LTDA ME 01268/20 AIF-A-N 000217

HITARA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 00237/20 AIF-A-N 000173

HOSPITAL DE TRANSIÇÃO RIO PRETO LTDA 00302/19 AIF-S-E 000016

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 01869/20 AIF-S-H 000190

LOJAS CEM S/A 01231/20 AIF-P-F 000058

PIMENTA DOCE COLLECTION COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA ME 01574/20 AIF-P-C 000145

ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA ME 02461/20 AIF-P-F 000100

São José do Rio Preto, 10 de Novembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

 

 

 
 

SÚMULA Nº 713 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  08/11/2022. 

 
 Elege dois representantes do segmento usuário para compor a Comissão de Ética em 

Pesquisa da Famerp; 

 Aprova a moção de apoio às iniciativas que têm por objetivo a redução de carga horária 

dos trabalhadores da saúde para 30 horas como maneira de promoção de saúde mental. 

 

 

São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.  

 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 
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TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 08 de novembro  de 2022, em uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 8.567/2002, que 
determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no 
controle da política municipal de saúde, delibera: 
 
 
DELIBERAÇÃO nº 49/2022 
 

Delibera: 
 

Elege dois representantes do segmento usuário, a Sra. Graciete Teresa Affini e a Sra. Rita 

Oczkowski para compor a Comissão de Ética em Pesquisa da Famerp, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 50/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova moção de apoio à criação de um serviço de referência de saúde mental específico 

para atendimento de profissionais da saúde da rede de serviços do município, como consta 

em ata. 

 

 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 

 
São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.  

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA RESIDÊNCIA MÉDICA  
NA ÁREA DE ACESSO DIRETO  

 ANO 2023 
 

Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição.  
Este Edital tem a finalidade de apresentar as normas do processo seletivo para preenchimento de vagas 
referente ao primeiro ano de residência médica para Área de Anestesiologia com acesso direto para o 
ano de 2023. 

 
Deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações importantes quanto ao procedimento 
para inscrição, realização das provas, divulgação de resultados e matrícula.  

 
A inscrição no Concurso implica no conhecimento e na aceitação tácita das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
A Associação Portuguesa de Beneficência - Hospital Infante D. Henrique de São José do Rio Preto, 
através de seu Presidente, Senhor Waldemar Brentan, conforme dispõe a legislação vigente, comunica 
que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos para preenchimento de vagas para Médicos 
Residentes para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, credenciados pela Comissão Nacional de 
Residência Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso nos Programas de Residência 
Médica reger-se-á pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional 
de Residência Médica - CNRM/MEC. 
 
A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser protocolada, pessoalmente ou por 
procurador oficialmente constituído, junto à COREME - Comissão de Residência Médica, organizadora 
do processo seletivo, com o Sr. Anderson, na Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo – 
Coreme – localizada à Rua Luiz Vaz de Camões, 3150, Tel. 2139-1800 - Bairro Redentora – São José 
do Rio Preto /SP, no horário das 15:30h ás 16:30h de segunda-feira à quinta-feira, até 02 (dois) dias 
úteis após a divulgação deste edital. 
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1 - DOS PROGRAMAS - De acordo com a Resolução 02/2006 de 17/05/2006. 
 
1.1.1 - O número mínimo de vagas oferecidas será conforme se segue, podendo atingir o número 

máximo de vagas credenciadas de acordo com a disponibilidade da COREME da Instituição. 
 
1.1.2 – Programa de Acesso Direto de acordo com a Resolução 

 
 
 2 - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que concluiu o curso de 
graduação em Medicina para a Área de Acesso Direto em Anestesiologia devidamente autorizado e 
reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula no Programa 
pretendido. 
 
2.2. As inscrições serão realizadas somente pelo site www.beneriopreto.com.br no período de 

13/12/2022 à 27/12/2022 até as 16:00 horas (horário de Brasília), incluindo o pagamento da taxa de 
inscrição até este prazo.  

 
2.2.1 O candidato é responsável pelas informações preenchidas no ato da inscrição. Ao realizar a 
inscrição no site, o candidato deverá inserir corretamente todos os dados solicitados, incluindo 
números de seus documentos e o programa pretendido. A COREME não se responsabiliza pelo 
preenchimento incorreto dos dados.  

 
 
2.3- No dia 13 de dezembro de 2022, no horário das 15:30h às 16:30h, a COREME receberá a pré-
inscrição, com pedido de redução de 50% o valor da taxa de inscrição, em cumprimento a Lei Estadual 
Nº12782 de 20/12/2007, os candidatos que preencham, cumulativamente, os seguinte requisitos:  
 

a)  sejam estudantes, assim considerado os que se encontrem regularmente matriculados em 
cursos superiores, em nível de graduação ou de pós-graduação; 
 

b)  percebam remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos, ou estejam 
desempregados; 

  
2.3.1- Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes documentos: 

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino, pública ou privada; 

Nome do Programa Código 
do PRM 

Vagas 
oferecidas/ano 

de PRM 

Duração do 
PRM em 

anos 

Situação PRM 
SISCNRM 

Vagas reservadas 
para as Forças 

Armadas* 
 
Anestesiologia 
 

 
05 

 
3 

 
3 

 
Credenciado 

 
0 
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b) cópia da carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por 
instituição de ensino, pública ou privada, ou entidade de representação discente. 

 
2.3.2 – Para solicitar a redução da taxa de inscrição, o candidato deverá acessar o site eletrônico 

www.beneriopreto.com.br, imprimir, preencher e assinar o formulário (Anexo II deste Edital 
disponível para tal fim) que deverá ser entregue pelo interessado pessoalmente, com os 
documentos comprobatórios que constam no item 2.3 e 2.3.1 deste edital, na Secretaria da 
Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson - Associação Portuguesa de 
Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, 1º Subsolo – COREME – sito a Rua Luiz Vaz 
de Camões, 3150, Bairro Redentora –  (17) 2139-1800- São José do Rio Preto CEP: 15.015-
750, dás 15:30h às 16:30h de segunda-feira à quinta-feira. Não serão aceitos documentos 
pelo Correio, ou qualquer outra forma de encaminhamento. O formulário e o 
comprovante da condição de estudante deverão ser entregues, para efeito de protocolo. 

 
2.3.3 - No caso de emprego de fraude, pelo candidato beneficiado pela redução, serão adotados os 

procedimentos previstos pela Lei 12782, de 20/12/2007 e, se confirmada à presença de 
ilícito, fica o candidato imediatamente excluído do processo seletivo e o Ministério Público 
será comunicado sobre o fato. 

 
2.3.4 - Em 14/12/2022, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar o mesmo site eletrônico 

www.beneriopreto.com.br, para verificar se a sua solicitação de isenção de 50% foi 
deferida. 

 
2.3.5 - Em 15/12/2022, o candidato que teve o pedido de redução de taxa de inscrição indeferido 

poderá protocolar recurso contra o indeferimento PESSOALMENTE, cuja a documentação 
deverá ser entregues pelo interessado, no mesmo endereço indicado no item 2.3.2 deste 
Edital. 

 
2.3.6 – Em 16/12/2022, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar site eletrônico 

www.beneriopreto.com.br para verificar o resultado do recurso. 
 
 

3 - PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

3.1 - O candidato cujo pedido da redução da taxa de inscrição foi deferido deverá efetuar um 
depósito bancário no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais na conta relacionada abaixo. 

  
Para os candidatos de Anestesiologia o valor da inscrição deve ser depositado na seguinte conta 
bancária: 
  

BANCO BRADESCO, Agência 2152, Conta Corrente 3837-7, em favor de Serviço de Anestesia Rio 
Preto LTDA, CNPJ: 51.836.872/0001-25  

 
 

3.2 - Os candidatos que não solicitaram redução da taxa de inscrição poderão efetuar o depósito, no 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais na conta mencionada no item anterior e realizar sua 
inscrição no período de 13 de dezembro de 2022 à 27 de dezembro de 2022.  
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3.3 - Forma de pagamento através de TED, DOC, TEV ou Depósito Bancário Identificado:  
O candidato poderá efetuar uma TED (transferência eletrônica disponível), DOC (documento de 
ordem de crédito) ou TEV (transferência eletrônica de valor) contendo necessariamente o nome e o 
número do CPF do candidato e exclusivamente da conta de pessoa física do candidato. Não serão 
aceitos quaisquer tipos de transferências ou pagamentos que não sejam devidamente 
identificados com o nome e o número do CPF do próprio candidato. Solicitamos para todos os 
candidatos que, em caso de dúvidas, entrem em contato com sua agência bancária para evitar 
qualquer erro, uma vez que não haverá qualquer tipo de reembolso, devolução ou estorno de 
pagamento que forem realizados equivocamente ou sem identificação com nome e CPF do 
candidato. Também não serão aceitas transações bancárias oriundas de contas cujos titulares não 
seja o próprio candidato. Não serão aceitas transações feitas através de conta de pessoa jurídica.  
Para pagamento através de depósito bancário, o candidato deverá realizar o depósito identificado 
constando os dados pessoais (nome, CPF) exclusivamente do candidato.  
 
3.4 - A inscrições somente será concluída após a efetivação do pagamento da taxa de inscrição.  

 
     3.5 - A COREME, órgão responsável pelo processo seletivo, disponibilizará até o dia 03/01/2023 

pelo site eletrônico www.beneriopreto.com.br a confirmação da inscrição do candidato.  
 

3.6 - É de inteira responsabilidade do candidato, o preenchimento correto do formulário de inscrição.  
 

 
4 - ANÁLISE DO CURRÍCULO 
 

4.1. Os candidatos deverão trazer no dia da prova para efetivação da inscrição do processo seletivo 
e para realização da análise e arguição do currículo, os seguintes documentos abaixo: 
a)  Uma cópia da cédula de identidade; 
b)  Uma cópia legível do cadastro de pessoa física – CPF; 
c) Uma cópia do documento oficial onde concluiu ou se estiver concluindo o curso de Medicina, 

documento expedido pela instituição de ensino informando o período em que se encontra, com 
término previsto em 28/02/2023 para a área de Acesso Direto – Anestesiologia. 

d) O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por Universidade 
Pública, na forma do quanto determinado pela legislação em vigor e se estrangeiro, também 
deverá apresentar visto permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição 
oficial (CELPE-BRAS). 

e) Uma cópia Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831/2008 e CFM º1832/2008. 
f) Cópia simples do parecer da última nota do ENADE do Curso de Medicina da instituição onde 

concluiu a graduação. 
 g) O candidato deverá anexar uma cópia resumida do CURRÍCULO LATTES documentado, com 

foto, ou seja, com cópia de todos os comprovantes, quando da divulgação dos resultados dos 
candidatos aprovados para a Segunda Fase o qual não poderá ser substituído no processo seletivo.  

h) Encadernar e entregar no dia da prova para realização da análise e arguição do currículo todos os 
documentos listados no item 4.1 deste edital, identificando o nome do candidato e área pretendida na 
capa. Não serão considerados documentos separados ou avulsos. 

i) O candidato portador de necessidades especiais e que necessitar de condição especial para a 
realização das provas, deverá fazer a solicitação pessoalmente ou encaminhar por Sedex até o 
término das inscrições, na Secretaria da Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson na 
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Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, sito a Rua Luiz Vaz de 
Camões,3150, Bairro Redentora – (17) 2139-1800 - São José do Rio Preto/SP CEP: 15.015-750.  

 
j) Não haverá prova específica para tais candidatos, que serão submetidos ao mesmo conteúdo e 

dinâmica na prova dos demais candidatos.  A solicitação deverá ser requerida no ato da inscrição, 
por escrito em duas vias e deverá indicar quais recursos especiais serão necessários para a 
realização da prova. 
 
§1º - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 

do pedido. 
 

k) Anexar no ato da inscrição, que deverá ser realizada através do site www.beneriopreto.com.br, 
uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) 
reais, na conta relacionada no item 3 deste Edital. Somente serão aceitos arquivos com extensão: 
PDF, JPG e PNG. 

 
4.2. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições totais 
previstas neste Edital. 
 
 4.3. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 
 
4.4.  Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer natureza. 
 
4.5. O processo seletivo é classificatório, portanto, a inscrição e aprovação do candidato não garantem a 

efetivação da sua matrícula no Programa de Residência Médica pretendido.  
 
4.6. São de inteira responsabilidade do candidato às informações prestadas, ou sua omissão, e a 
apresentação de documentação falsa, arcando com a responsabilidade por preenchimento incorreto do 
formulário. 
 
4.7. Os candidatos somente poderão se inscrever em um único Programa de Residência Médica. É 

vedada, a qualquer título, a mudança de opção após a efetivação da inscrição. 
 
 
5 – DA SELEÇÃO 
 
5.1. PRIMEIRA FASE:  
 
- Para a área de Acesso Direto - Anestesiologia – (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) – 

PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA versando sobre conhecimentos obtidos no 
curso de graduação em Medicina, com igual número de questões totalizando cem questões e mesma 
pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina 
Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.  

 Peso 9 (nove). Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos. 
 
5.2. A entrada do candidato será a partir das 09:00h, sendo que às 09:30h a porta de acesso ao Centro de 
Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo será fechada. Não será 
permitida a entrada de candidato, após o horário que consta deste edital. 
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5.3 - Serão aprovados para a Segunda Fase, os candidatos que obtiverem nota mínima igual a média 
aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um desvio padrão e estiverem dentro da proporção de 
quatro vezes o número de vagas oferecidas. Serão aprovados também para a Segunda fase, todos os 
candidatos em que os programas tenham número de candidato inferior a vinte e que tenham obtido nota 
mínima igual à média aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um de desvio padrão.  
 
5.4. SEGUNDA FASE – ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – PESO 1,0 (um). 
 
 
6 - DO CRONOGRAMA 
 
 
6.1. DA PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA – (Classificatória e Eliminatória) 
Peso 9  (nove) –  
 
6.1.1 DATA: 27/01/2023 
6.1.2 LOCAL: Centro de Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de Beneficência – 1º Subsolo. 
6.1.3. HORÁRIO: início: 09:30h com duração de quatro horas. 
6.1.4. Para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, a prova será de Múltipla Escolha, com duração de 

quatro horas a partir do início da prova, versando sobre conhecimentos obtidos no curso de 
graduação em Medicina, com igual número de questões e mesma pontuação para cada uma delas, 
versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e 
Ginecologia e Pediatria. Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos. 

 
6.1.5. Os candidatos aprovados nesta fase estarão habilitados para realização da Segunda Fase – Análise 

e Argüição do Currículo. 
 
6.2 . DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO – Peso 1 
6.2.1. DATA: 27/01/2023 
6.2.2. HORÁRIO: 14:00h  
6.2.3. Os candidatos terão 10 (dez) minutos para exposição do seu currículo lattes e a Banca 

Examinadora 20 (vinte) minutos para argüição. 
6.2.4.  A Análise do Currículo Lattes será de responsabilidade da Banca Examinadora de cada área, de 

acordo com a opção do candidato e critérios adotados e homologados pela Comissão de 
Residência Médica desta Instituição. Os itens a serem avaliados para todas as áreas e seus 
respectivos pesos estão relacionados a seguir: 
 
 

Critérios para serem avaliados para o Programa de Anestesiologia: 
 
A) Relacionados à Instituição de Ensino de origem do candidato: 
- Possuir hospital universitário próprio ou conveniado, 
- Nota da Instituição em sua última participação do ENADE, 
- Duração do Internato. 

Observação: anexar no currículo lattes estes documentos comprobatórios, expedidos pela 
Instituição. 

 
B) Relacionados ao CURRÍCULO LATTES: 
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10 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
10.1. A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser endereçada à Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo, até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, conforme o disposto no 
artigo 3º, alínea “K”, da Resolução CNRM nº12/2004, importante respaldo jurídico. O recurso 
deverá ser protocolado pessoalmente na COREME ou através de procuração oficialmente 
constituída. Não será aceito recurso endereçado por e-mail.  

10.2. Os recursos deverão ser digitados, assinados e apresentados em duas vias. 
10.3. Ser fundamentado com argumentação lógica e consistente, cabendo 01 recurso para cada questão. 
10.4. O resultado dos recursos ficará à disposição dos candidatos na sala da COREME da instituição 

responsável pelo certame. A decisão final da Banca Examinadora será irrecorrível. 
 
11 – DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS 
11.1. As vagas serão ocupadas pelos candidatos que alcançarem maior pontuação nas provas de acordo 

com a existência de vaga devidamente autorizada pela Comissão Nacional de Residência Médica e a 
existência de bolsa de estudo. 

 
12 – DA MATRÍCULA 
12.1. DATA: 07/02/2023, 08/02/2023 e 09/02/2023. 
12.2. LOCAL: SECRETARIA DA COREME – Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo –  
rua Luiz Vaz de Camões, nº3150 - Bairro Redentora – São José do Rio Preto com Sr. Anderson. 
12.3. HORÁRIO: das 15:30h às 16:30h de segunda-feira à quinta-feira. 
12.4. Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar duas cópias, pessoalmente ou por 

procurador oficialmente constituído, as seguintes documentações: 
12.5. Ficha de cadastro devidamente preenchida da especialidade escolhida (esta será preenchida na 
COREME no momento da matrícula). 
12.6. Foto 3X4 recentes e coloridas (Três fotos).   
12.7. Diploma de Médico e número do registro (CRM) junto ao Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo. O candidato que não possuir o registro no CRM/SP ou que possuir registro 
do CRM de outro estado, tem o prazo de 60 dias após o início do programa de residência médica 
para apresenta-lo na secretaria da COREME.  

12.8.  Para área de Acesso Direto - Programa de Anestesiologia: O candidato que se inscreveu na 
condição de concluinte do curso de Medicina, no ato da matrícula deverá comprovar a conclusão 
do curso médico, por meio de documento oficial, expedido pela instituição de ensino responsável 
pelo curso de Medicina correspondente. A declaração de conclusão do curso médico será aceita a 
título provisório, para fins de matrícula do candidato. No entanto, o diploma deverá ser 
apresentado pelo Médico Residente durante os primeiros 90 dias de início do Programa de 
Residência Médica (01/03/2023), sob pena de ter a matrícula indeferida e responder perante a Lei 
por informações incompletas.  

12.9.   Xerox do CPF e comprovante de regularização http://www.receita.fazenda.gov.br 
12.10. Xerox do R.G. (Cédula de Identidade). 
12.11. Xerox do Título de eleitor. 
12.12. Grupo sanguíneo e fator RH.  
12.13. Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino). 
12.14. Comprovante de inscrição no INSS 
https://cnis3.inss.gov.br/DRSCI/faces/pages/drsci/emitirDRSCI.xhtml 
12.15. Número de Identificação ao Trabalhador (NIT) junto ao INSS ou PIS/PASEP. 
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12.16. Cópia de documento comprovando o número da agência e de conta corrente em qualquer banco. 
Salienta-se que a conta corrente não poderá ser conjunta, salário ou poupança. A conta deverá ser de 
titularidade do candidato aprovado.  
12.17. Cópias do Currículo Lattes. 
12.18. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, deverão atentar à Resolução CNRM 

Nº 01/2005 e Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação. 
12.19. Será permitida a realização de matrícula de candidato por procurador oficialmente constituído, 

desde que atenda à todos requisitos determinados neste Edital e seja aprovado. 
12.20. O não comparecimento do candidato classificado, ou de seu procurador, no período estipulado 

para matrícula implicará a perda da vaga. Não será efetivada a matrícula caso, no período da 
matrícula, estiver faltando qualquer um dos documentos solicitados acima.  

 
 
13 - CANDIDATOS MÉDICO ESTRANGEIRO E BRASILEIRO COM GRADUAÇÃO NO 
EXTERIOR 
 
13.1. O candidato brasileiro que foi graduado em medicina no exterior ou médico estrangeiro que se 

inscreveu com declaração de revalidação de diploma, deverá apresentar: 
 

13.1.1 Documento de revalidação do mesmo por universidade pública competente no Brasil, na 
forma da legislação vigente, para que seja deferida sua matrícula.  
 
13.1.2 Apresentar xerox autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil e proficiência da 
língua portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS).  
 

 
14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Os candidatos que ingressarem na residência médica farão jus a uma bolsa de acordo com o 

estabelecido pela Lei Federal 11.381, de 01/12/2006. 
 
14.2. Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na ordem rigorosa de classificação, até o 

número de vagas autorizadas pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/ MEC que 
correspondem às bolsas oferecidas. 

 
14.3. A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das condições 

referentes à seleção e demais disposições e as estabelecidas pelo regimento interno da COREME, 
constantes neste Edital. 

 
14.4. A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não preenchidas será 

realizada a partir do dia 10/02/2023 via internet e por email, tendo o prazo de 01 (um) dia útil para 
efetuar a matrícula. O candidato que não se apresentar neste referido prazo, será considerado 
desistente e, portanto, desclassificado.  
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14.5. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança 
de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.). 

 
14.6. Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já matriculado, será convocado o 
próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação, no período máximo de 30 dias após 
o início do Programa (01/03/2023).  
 
14.7. O candidato aprovado e matriculado no 1º ano do Programa de Residência Médica credenciado 

pela CNRM e convocado para prestar serviço militar obrigatório para o ano de 2023 poderá requerer 
o trancamento de matrícula por um período de 01 (um) ano, desde que formalizado até 30 (trinta) 
dias após o início das atividades da residência médica (Art. 1º e 2º da Resolução nº 01/2005 da 
CNRM). Não haverá prorrogação por período superior a um ano.  

 
14.8. No ato da matrícula, os Médicos Residentes assinarão o Termo de Compromisso, no qual 

declararão plena ciência do teor do Regimento Interno do Programa de Residência Médica. 
 
14.9. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ofertante do Programa de Residência 

Médica no prazo de dois dias após a data do início das atividades (01/03/2023), será considerado 
desistente e automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o próximo 
candidato da lista classificatória. 

 
14.10. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares que 

vierem a ser publicados pela Comissão Nacional de Residência Médica e afim, contendo alterações. 
 
14.11. Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) ter alçado a patologia do Coronavírus (COVID-19) ao patamar de 
“pandemia”, sendo necessário observar protocolos de segurança, tais como: evitar aglomerações, 
disponibilização de álcool gel, utilização de máscaras faciais, evitar compartilhamento de objetos, 
etc., ficam cientes que todos os candidatos, no dia da prova, deverão trazer sua própria caneta 
(esferográfica preta ou azul), bem como estar utilizando máscara fácil, praticar a higienização das 
mãos antes de entrar no local da prova e manter o distanciamento adequado.  

 
14.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do processo seletivo. 
 

 
 
 
                         São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2022. 

 
 
 

WALDEMAR BRENTAN 
Presidente da Associação Beneficência portuguesa 
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- Desempenho durante a graduação (Histórico Escolar), 
- Duração do internato, 
- Iniciação à produção científica, 
- Monitorias, Ligas e Tutorias, 
- Participação em atividades extra-curriculares relacionados à ensino, assistência médica e 

estágios supervisionados, 
- Participação em Congressos e Cursos de Extensão, 
- Participação no Teste de Progresso Interinstitucional. 
 

6.3. – A ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – serão realizadas no dia 27/01/2023 às 
14:00h. A conferência da Avaliação Curricular será feita pela Banca Examinadora e pelo 
Candidato. Após o término, a ficha de Avaliação Curricular será assinada pelo candidato, 
juntamente com os membros da Banca Examinadora. No caso de dúvida, o candidato deverá 
preencher o formulário disponível com a Banca, para que seu currículo lattes seja reavaliado pela 
Banca Avaliadora de Currículo. O não preenchimento deste formulário durante a Arguição do 
Currículo implicará, na perda do direito de recurso. Lembrar que não será aceito inclusão de 
nenhum documento durante a Análise e Arguição do Currículo.  

 Em anexo o formulário de Avaliação Curricular do Programa de Anestesiologia, com respectivos 
quesitos e pesos (Anexo I). 

 
6.4. – PONTUAÇÃO ADICIONAL – PROVAB/PRMGFC – Sobre a parametrização da nota para 

classificação – para a CNRM, o classificado deve alcançar a uma média mínima de acertos do 
conjunto dos candidatos participantes da seleção para o PRM, de acordo com o critério de cálculo 
estabelecido pela instituição. Mas este parâmetro tem que equivaler ao desempenho médio dos 
candidatos inscritos, para assim deixar clara a sua equivalência com o que é previsto no art. 3° da 
Resolução CNRM 02/2015, considerando os seguintes critérios:  

 
I. - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem 

concluir 1 ano de participação nas atividades do PROVAB; 
 

II. - 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a programação prevista 
para os 2 anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades. 
 
     § 1º A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar a nota final do candidato para 
além da nota máxima prevista pelo edital do processo seletivo. 
    § 2º Para a inscrição em processo público de seleção para residência médica, estarão aptos para 
requerer a utilização da pontuação adicional para ingresso no ano posterior os participantes do PROVAB 
que tenham os nomes publicados no Diário Oficial da União. 
 
   § 3º Será excluído do Processo Seletivo o candidato advindo do PROVAB que tiver solicitado a 
utilização da pontuação adicional e não tiver o nome publicado no DOU até 31 de janeiro de cada ano, 
como tendo avaliação final satisfatória no PROVAB. 
 

 
7- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. As infrações éticas ocorridas durante todas as etapas implicarão em reprovação do candidato. 
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7.2. Conforme exigência detalhada no Edital, o candidato deverá transcrever as respostas da prova para a 
folha de respostas que será o único documento válido para a correção e classificação, com caneta 
esferográfica preta ou azul. 

7.2.1 Não haverá substituição da folha de respostas, que é única, por erro do candidato. 
7.2.2 Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de resposta, à critério da 

comissão responsável, especificada no Edital. 
7.3. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 minutos do horário de 

início. 
. 7.4. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo, não serão fornecidos exemplares dos 

cadernos de questões. 
7.5. O gabarito da Prova objetiva com peso nove, será afixado nos Murais de Atos Oficiais da 

Associação Beneficência Portuguesa e será publicado no site eletrônico www.beneriopreto.com.br 
no dia 03 de fevereiro de 2023.  

 
7.6. Admitir-se-à recurso ao gabarito da prova objetiva que deverá ser protocolado na Secretaria da 

COREME até dois dias úteis iniciados no primeiro dia depois da divulgação e não será aceito 
solicitação de recursos por e-mail. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por 
procuração oficialmente constituída. Caberá um recurso para cada questão.  

 
7.7. Os resultados serão divulgados, especificados por etapa (prova objetiva, arguição e análise de 

currículo) por área de opção e pelo número de inscrição, no site www.beneriopreto.com.br e 
também nos quadros de avisos da referida COREME. 

 
7.8.  Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame após o inicio 

das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, mesmo que 
desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beeper, de controle remoto, 
de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de relógios, 
de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. Não será 
permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de 
chapéus ou bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for identificado 
com qualquer dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob pena de imediata 
retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova. 

 
7.9. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos na sala de 

exame. 
7.10. O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença dos candidatos, 

conforme horário estabelecido de início das provas. 
7.11. O caderno de questões deverá ser devolvido, obrigatoriamente, junto com a folha de respostas da 

prova. 
7.12. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas.  
7.13. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas no 

horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a 
realização do processo seletivo ou deixar de entregar o caderno de questões e a folha de respostas.  

 
7.14. Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado neste Edital, por motivo 

de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo Seletivo, com 

 
                            ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 
                                                     COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Tel. 2139-1800 
     Redentora – CEP 15.015-750 - São José do Rio Preto – SP 

 

9 

antecedência mínima de uma hora, com o boletim de ocorrência, ou assinar termo de compromisso 
da apresentação do boletim de ocorrência em até 48 (quarenta e oito) horas, assinando ainda termo 
de ciência de que o não cumprimento dessa apresentação resultará na sua exclusão deste Processo 
Seletivo.  

7.15. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não 
comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste processo de seleção.  

7.16. O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta esferográfica (preta ou azul) e 
documento oficial de identificação.  

7.17. O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o impresso na folha de 
gabarito da sua prova, esta não poderá conter rasuras nem ser substituída. 

7.18. Nas provas de múltipla escolha, não será computada pontuação para questões sem resposta 
assinalada na folha de respostas, nem para aquelas que contenham mais de uma resposta 
assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura. 

7.19. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova deverão permanecer até o fechamento da 
ata da sala de prova. 

 
8 - DOS RESULTADOS 
 
8.1 A nota final será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: Prova Objetiva Teste Múltipla 

Escolha (Peso 9) + análise de currículo (peso 1) = 10 
8.2. Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão a seguinte ordem: 
A. Maior nota da Prova Objetiva Teste Múltipla Escolha; 
B. Maior nota na análise de currículo 
C. Maior idade. 
 
 
9 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS 
 
9.1 DATA: 03/02/2023. 
9.1.1. Depois de extinto o período de recursos, o resultado definitivo será homologado e afixado no 

Mural de Atos Oficiais da Associação Portuguesa de Beneficência e no site eletrônico 
www.beneriopreto.com.br por área de opção e pelo número de inscrição dos candidatos em ordem 
decrescente de classificação obtida na prova objetiva e currículo. No dia 03/02/2023, a partir das 
16:00h será divulgado o resultado final.  Não será informado por telefone. 

 
9.2. O resultado final, relação dos candidatos aprovados por área de opção e por número de inscrição, 

será divulgado no site eletrônico www.beneriopreto.com.br e no Mural de Atos Oficiais da 
Associação Portuguesa de Beneficência. Não será informado por telefone. 

 
9.3. Admitir-se-à recurso ao gabarito da análise e argüição do currículo, que deverá ser dirigido à 

Comissão de Residência Médica - COREME da instituição responsável pelo certame e entregue na 
Secretaria da COREME, até dois dias úteis iniciados no primeiro dia depois da divulgação, não será 
aceito solicitação de recursos por e-mail. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por 
procuração oficialmente constituída. Caberá um recurso para cada questão.  

   
 



B8| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 83/2022
DISPENSA Nº 14/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: LUCAS ANTONIO PEREIRA RIBEIRO 

42774601860
CNPJ sob nº 40.261.799/0001-94
OBJETO: Aquisição de material permanente e imobiliá-
rio destinado ao anfiteatro “Octávio Peresi” (itens 01, 04, 
05, 06, 12, 16, 17 e 19).
VIGÊNCIA: contratação de empresa para prestação de 
serviço de mídia social, com planejamento, roteirização 
e copywriting, destinado a assistência social.
VALOR TOTAL de R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos 
reais) sendo R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais) o 
valor mensal.

Monte Aprazível, 08 de novembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 86/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 129/2022

REGISTRO DE PREÇOS: 56/2022
OBJETO: Aquisição de cestas básicas natalinas para 
distribuição as famílias carentes do município
Data da realização da Sessão Pública: 29/11/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte 
Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 
10.520/02.
Monte Aprazível, 09 de novembro de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.
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ANEXO I – ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR 
 
 
CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS PARA ANESTESIOLOGIA: 

Valor 1,0 (um ponto) 
 Valor 

máximo 
Valor 
obtido 

Nome da Instituição: _____________________________________ 
 
Oferece Programa de Pós-Graduação                                SIM   5%            ______  
 
                                                                                             NÃO          
 INTERNATO: 
Hospital Universitário Próprio ________________________ 15 %      _____    
Outros Hospitais___________________________________    5%        _____ 
   
DURAÇÃO DO INTERNATO: 
    2 Anos _________________________________________15%      ______ 
    18 Meses _______________________________________10%      ______ 
    1 Ano _________________________________________   5%      ______ 
 
 ENADE – INSTITUCIONAL > ou = a 4______________10%      ______ 
                                                    < que 4 ________________ 5%       ______ 
ESTÁGIO DE: 
EMERGÊNCIA (durante internato): ≥ 360h _____________5%       ______ 
ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE (internato): ≥ 100h _____5%      ______ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 

 

Trabalho(s) Completo(s) Publicado(s) em Periódico 10%  
Trabalhos Apresentados em Congressos 7,5%  
Participação em Congressos / Jornadas 2,5%  
Monitorias: 1 ou + = 5% 
Ligas (mínimo 10 meses): 1 ou + = 2,5% 

7,5%  

Iniciação Científica (1 ou +, com ou sem bolsa) 10%  
ATLS / ACLS / PALS / FCCS / Ceatox (Centro de Asssistência Toxicológica) 2,5%  
Tutoria Mentoring – mínimo 2 anos 2,5%  
Participação em atividades extra-curriculares relacionados à ensino, assistência 
médica e estágios supervisionados. 
Participação no Exame Progresso Interinstitucional  

2,5%  

TOTAL Valor 
Máximo 

100% 

Valor 
Obtido 

DATA:___/___/___ 
1º Examinador______________________    2º Examinador_____________________________ 
Assinatura d candidato:_______________________________________________ 
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ANEXO II 
 
 
 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2023. 
 

À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 

HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 

 

Eu, ________________________________________________________________________________, 
 
RG n° ________________________SSP/________, CPF  N°________.________.________/_______,     
           
requeiro   a   redução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  no Processo Seletivo de Residência Médica para 

o ano de 2023, na Especialidade ____________________________________, nos termos da Lei nº 

12.782, de 20.12.2007, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 21.12.2007, e do Edital 

de Abertura de Inscrições, juntando a competente documentação conforme ditames da citada Lei, 

assumindo, sob as penas da lei, a veracidade das informações. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

_____________, ____ de ___________________de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a)  

 

São José do Rio Preto, 08  de  novembro  de  2022.

CONVITE
 

     A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em cumprimento 
ao que determina a Lei Municipal nº 11.341/13, CONVIDA Vossa Senhoria 
para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, para discussão da Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica nº 03/2022, que dispõe sobre a alteração da 
composição da Câmara Municipal a partir da próxima legislatura.

Contamos com a presença  de   Vossa  Senhoria nesta Audiência 
Pública, que em muito enriquecerá o nível dos debates, que ocorrerá em:

Data: 11 de novembro de 2022 – (sexta-feira)
Horário: 17:00  às 19:30horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 

Preto
               Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Ver.  Presidente da Câmara

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2022.

C O N V I T E

                                      A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
CONVIDA para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão da Im-
plantação da Tecnologia 5G em nosso Município, que dispõe sobre aborda-
gens desta quinta geração de internet móvel, que é uma grande revolução 
que já chegou ao Brasil com maior alcance e velocidade.

 
Data: 16 de novembro de 2022 – (quarta-feira)
Horário: 17 horas
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Preto
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

EDITAIS 

                               
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
LOTEAMENTO BOSQUE DOS IPÊS I – GUAPIAÇU 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.085.664/0001-66, com 
sede na Rua Moras, 431, Vila Madalena em São Paulo - SP, e com a firma desenvolvedora 1007 BOSQUE DOS IPÊS 1 
GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.296.194/0001-21, com sede na 
avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-7 em São Jose Do Rio 
Preto/SP; 

- em 19 de janeiro de 2022, com PAULO RICARDO DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 
43026283-8 SSP/SP e CPF nº 358.968.458-55, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSILAINE 
MARIA DO NASCIMENTO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48191909-0 SSP/SP e CPF n° 
428.117.688-82, que residiam na Rua Projetada B, nº 176, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 01, da quadra A; 

- em 28 de dezembro de 2020, com ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 494168791 SSP/SP e CPF nº 401.180.168-22, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSEANE 
AQUINO DE MELO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48128677-9 SSP/SP e CPF n° 
415.777.098-61, que residiam na Rua Projetada E, nº 99, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 13, da quadra E; 

- em 25 de fevereiro de 2021, com JONAS JOSE PERES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 34139814-7 SSP/SP e CPF nº 340.014.748-67, que residia na Rua Valdemar T dos Santos, nº 314, C/2, Cid Kemel, na 
cidade de São Paulo/SP, CEP 08130-095, se comprometeu a adquirir o lote 09 da quadra J; 

 
- em 18 de janeiro de 2021, com HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 

RG nº 55091235-6 SSP/SP e CPF nº 453.837.988-38, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com ANGELICA 
APARECIDA GOMES RIBEIRO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 54306159-0 SSP/SP e CPF 
nº 430.268.288-40, que residiam na Estancia Crt 074b, nº 619, Ch 1 Mod D, São Paulo, na cidade de Guapiaçu/SP, CEP 
15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 39 da quadra J; 

 
- em 25 de janeiro de 2021, com DANATIELI RODRIGUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade 

RG nº 533199591 SSP/SP e CPF nº 439.033.438-70, que residia na Rua Olimpo Costa, nº 00024, Residencial São Marcos, 
na cidade de Guapiaçu/SP, CEP: 15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 04 da quadra S; do loteamento BOSQUE 
DOS IPÊS I - GUAPIAÇU sito em Guapiaçu-SP, objeto do R.003/174.269 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de São 
José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
Ocorre, entretanto, que o(s) notificado(s) não está(ão) cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-

se em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. PAULO RICARDO DA SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 6.685,17; 

II. ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/202), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 4.511,42; 

III. JONAS JOSE PERES, com 12 parcelas do plano de pagamento (01/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
6.501,40; 

IV. HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, com 18 parcelas do plano de pagamento (09/2021 a 10/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 8.910,77; 

V. DANATIEL RODRIGUES, com 4 parcelas de plano de pagamento (07/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
2.306,81; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 
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Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Guapiaçu - SP, 31 de outubro de 2022 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
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Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 40/2022. 

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e par-
celada de cargas de gás de cozinha (GLP – Gás Lique-
feito de Petróleo) em botijões P13 (13 kg) e P45 (45 kg), 
para consumo em diversas Secretarias da Prefeitura do 
Município de Tanabi, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
acordo com as especificações e quantitativos estimados 
nos anexos do presente edital, ficando designado para 
o dia 24 de novembro de 2022, às 09h15min, à sessão 
de entrega, credenciamento e abertura dos envelopes. O 
edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos 
os dias úteis, ou pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 
08 de novembro de 2022. João Paulo da Silveira – Pre-
goeiro. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino do 
Município.

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que preten-
dem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. ANDERSON PEREIRA AMARO e ELENICE 
RUIZ PIRES, sendo ELE filho de SEBASTIÃO AMARO 
e de MARLENE PEREIRA AMARO e ELA filha de JOÃO 
RUIZ e de DEJANIRA PIRES RUIZ;
2. AIRTON HOVA JUNIOR e MIKAELLY SENA 
DOS SANTOS, sendo ELE filho de AIRTON HOVA e de 
CLAUDIA APARECIDA PAULINO HOVA e ELA filha de 
JOSÉ DIAS DOS SANTOS e de DIVA INÊS SENA;
3. JOSIEDER BATISTA DE SOUZA e LIEGE 
ABDALLAH KAWAI, sendo ELE filho de JOSELINO 
FERREIRA DE SOUZA e de ANTONIA BATISTA DE OLI-
VEIRA SOUZA e ELA filha de ANDERSON KAWAI e de 
NAJLA MARIA DELGADO ABDALLAH KAWAI; brasilei-
ros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/11/2022


