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A POLÊMICA DO
CONTRATURNO
A Secretária da Educação disse 
em audiência pública que algu-
mas escolas ou parceiras que 
realizam o contraturno tem ações 
diferentes e os contratos estão 
sendo reestruturados. 
POLÍTICA  Pág.3

ATRAÇÃO ESPECIAL

Pauléra vai 
comandar a 
Câmara de 
Rio Preto 
pela 3ª vez
O novo presidente da Câ-
mara de Rio Preto para o 
biênio 2023/2024 é Paulo 
Pauléra (PP). Ele foi eleito 
por aclamação, pelos 16 
vereadores. Na verdade, 
toda a Mesa Diretora foi 
eleita por aclamação, uma 
vez que nenhum dos cargos 
teve mais de um concorren-
te. Ao contrário da eleição 
passada, a base do prefeito 
na Câmara ocupou 100% 
dos cargos disponíveis. O 
presidente da Câmara que 

assume dia 1º de janeiro, 
Paulo Pauléra (PP), disse 
que as 18 Comissões Per-
manentes da Câmara serão 
eleitas na primeira sessão 
do ano que vem. Pauléra 
afirmou que é regimental e 
constitucional que todos os 
partidos e vereadores sejam 
representados. Cada Comis-
são tem 3 vereadores e um 
suplente. A considerada 
mais importante é a Comis-
são de Justiça e Redação..
POLÍTICA Pág.3

             Todos terão 
espaço. É regimental 
e constitucional que 
todos os partidos e 
vereadores sejam 
representados (nas 
comissões)

Paulo Pauléra,
presidente eleito 23/24

“

“

PREFEITURA

TJ mantém 
comprovante 
vacinal em 
Rio Preto

O TJ declarou a Lei que 
autoriza qualquer cidadão 
transitar em prédios muni-
cipais sem tomar a vacina 
contra a Covid 19 definiti-
vamente inconstitucional. 
CIDADES Pág.5

HB RECEBE RECONHECIMENTO

Excelência em atendimento

O secretário estadual de Saúde, Jeancarlo Gorinchteyn, entregou à Funfarme nesta 
terça-feira (6) o Certificado de Reconhecimento Público pelo envolvimento no traba-
lho realizado frente à Covid-19 e o relevante serviço prestado durante atendimento 
à população na pandemia.  CIDADES Pág.5

MEIO AMBIENTE 6 MESES A 3 ANOS

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico e Tu-
rismo, Jorge Luiz Souza, 
acredita que Rio Preto terá 
100% da cidade com coleta 
seletiva de resíduos, em-
bora o projeto ainda seja 
embrionário e vai levar um 
bom tempo para alcançar 
esse objetivo. Ontem para 
fazer a coleta no Centro de 
Rio Preto, a Prefeitura com-
prou e entregou à Cooperla-
gos um caminhão elétrico 
comprado pela secretaria 
de Obras. POLÍTICA Pág.3

Pauléra vai comandar a Câmara a partir de janeiro de 2023

Saúde tem 1,1 mil 
doses contra 
Covid mas vacina 
só 94 crianças

Secretário crê 
atingir 100% de 
coleta seletiva 
em alguns anos

BIÊNIO 23/24

As Cantatas
DE NATAL

Grupo da Imaculada Concei-
ção começa apresentações 
hoje pela Basílica. Todas 
abertas ao público e gratui-
tas. CULTURA Pág. B8

Arquivo PESSOAL

Divulgação

Câmara de Rio Preto

Sérgio Sampaio

Divulgação

Divulgação SMCS
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Em tempos de tanta violên-
cia, intolerância e desrespeito 
é preciso, com urgência, voltar 
os olhares para a pureza, a 
doçura e o amor genuíno das 
crianças que são, não apenas 
o futuro distante, mas sim o 
mais real presente. Falar de 
política com as crianças não se 
resume ao que acontece no ano 
eleitoral, faz parte da educação 
familiar que se inicia quando 
a vida é gerada com amor, 
respeito e todos os cuidados 
necessários.

A política começa dentro de 
casa quando a criança aprende 
a dividir o alimento, a doar os 
brinquedos e as roupas para 
os necessitados. A família é o 
principal meio de formação, de 
convicções e de valores para a 
vida da criança e a escola é a 
continuidade dessa formação. 
O aluno se apresenta como um 
reflexo do exemplo familiar.

A política é (ou deveria 
ser) um conjunto de ações 
e atitudes realizadas pelas 
pessoas com o objetivo de ter 
uma convivência respeitosa e 
harmônica com total plurali-
dade social. É incrível presen-
ciar, em grupos de crianças, 
a naturalidade em ajudar o 
colega com qualquer tipo de 
dificuldade, no sentido real da 

ARTIGO

As crianças e a política
Gabi Vasconcelos

André Naves

É incrível presenciar, em grupos de 
crianças, a naturalidade em ajudar o 
colega com qualquer tipo de dificuldade, 
no sentido real da verdadeira inclusão

verdadeira inclusão; perceber 
que criança não utiliza somen-
te o lápis de cor rosado para 
retratar todos os tons de pele; 
o ensinamento com afinco em 
casa de como economizar água 
e tantas outras ações de amor e 
verdade. Como professora, tive 
esse privilégio!

Acredito plenamente que 
o poder transformador para 
melhorar tudo no nosso país 
está na educação básica, feita 
pela família e pela escola, com 
resultados imediatos. Precisa-
mos aprender com as crianças 
a forma mais pura, verdadeira 
e genuína de amar a natureza, 
os animais e acima de tudo o 
próximo, independentemente 
de qualquer diferença.

Por isso, é essencial que 
elas conheçam o papel de cada 

cargo político e saibam dife-
renciar aqueles que governam 
para o povo e quem governa 
apenas para os seus. Brasília 
hoje é considerada por muitos 
como símbolo de corrupção, 
mas a partir da educação pode-
mos formar cidadãos que, num 
futuro próximo, transformarão 
esta realidade. A política que 
queremos deve começar agora, 
pelos pequenos. Do contrário, 
não conseguiremos eliminar as 
desigualdades e não veremos 
nosso país crescendo forte. As 
crianças são sim o futuro, mas 
o que elas aprendem depende 
unicamente da educação que 
proporcionamos hoje.

*Gabi Vasconcelos é 
alfabetizadora e autora do 
livro Minha Brasília

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge 
Fares, sobre certificado de reconhecimento 
público por atuação na pandemia da Covid-19

“

“          Agradecemos a toda 
a região, todos que colabo-
raram durante a pandemia 
como as Santas Casas, os 
pequenos e até grandes hos-
pitais que nos ajudaram a so-
correr a população e prestar 
todo o atendimento que nós 
precisávamos no momento 
mais crítico.

O bom colesterol realmente é 
bom para todas as pessoas ?

Acredito que todos já 
devem ter ouvido falar so-
bre o colesterol e suas duas 
principais frações - LDL 
(colesterol de baixa densi-
dade) e o HDL (colesterol 
de alta densidade). Na 
prática, chamamos o LDL 
de colesterol ruim , por 
estar relacionado com a 
ocorrência de infarto do 
coração, derrame cerebral 
e tromboses; e chamamos 
o HDL de colesterol bom 
, por exercer um efeito 
protetor em nossos vasos 
sanguíneos, reduzindo os 
entupimentos tão fatais. 

No entanto, existem 
dúvidas quanto à capa-
cidade do HDL exercer 
seus efeitos protetores em 
todas as pessoas , inde-
pendente da raça . Sendo 
mais específico e mais 
objetivo, há dúvidas se 
os benefícios do HDL são 
semelhantes na população 
branca e na população 
negra.

Para sanar esta ques-
tão, pesquisadores da 
Universidade do Oregon, 
nos Estados Unidos, reali-
zaram um estudo compa-
rativo com este propósito 
citado. Primeiramente 
estes pesquisadores des-
tacaram que, nos anos 
70, quando o conceito do 
papel protetor do HDL 
foi amplamente divulga-
do, as pesquisas daquela 
época haviam sido feitas 
somente com pessoas de 
cor branca. 

Nesta pesquisa atual, 
identificaram que os níveis 
reduzidos do HDL estão 
correlacionados com risco 
elevado de ataque cardía-
co na população branca, 
não sendo constatado o 
mesmo cenário na popu-
lação negra. Além disso, 
os níveis elevados do HDL 
não foram correlacionados 
com a redução das doen-
ças cardiovasculares nem 
na população branca nem 
na população negra.

Por outro lado, os pes-
quisadores verificaram 
que os níveis elevados de 
LDL tal como dos triglice-
rídes (um tipo de gordu-
ra que está presente nas 
massas, doces e bebidas 
alcóolicas) são indicado-
res de maior risco para 
doença cardiovascular 
nos indivíduos brancos e 
negros. 

Os principais protoco-
los e programas de pre-
venção da doença cardio-
vascular tradicionalmente 
consideram alguns aspec-

tos populacionais como 
faixa etária e raça. Este 
planejamento não teria 
apenas cunho médico mas 
também financeiro, visto 
que maiores investimentos 
geralmente são direciona-
dos para as ocorrências 
por faixa etária e por raça. 
Esta pesquisa da Univer-
sidade de Oregon incluiu 
pessoas de 45 anos ou 
mais e foi realizado um 
acompanhamento clínico 
por aproximadamente 10 
anos. 

Considerando então 
os apontamentos feitos 
por esta pesquisa recente 
e também a necessidade 
de uma otimização dos 
investimentos para os pro-
gramação de prevenção 
da doença cardiovascular, 
poderemos estar diante de 
uma importante quebra 
de paradigma. Na prática 
clínica, poderemos estar 
iniciando uma fase na 
qual os níveis elevados 
de HDL não seriam mais 
um fator isolado e global 
para segurança cardio-
vascular e, por outro lado, 
os níveis elevados de LDL 
poderiam estar adquirindo 
um nível de importância 
maior do que se já ima-
ginou. Também podemos 
acrescentar que analisar 
os níveis elevados de LDL 
em conjunto com mar-
cadores, como os níveis 
de triglicerídes, poderia 
compor um protocolo mais 
fidedigno para mensurar 
o risco cardiovascular e 
para otimizar as melhores 
medidas preventivas. 

Para finalizar esta dis-
cussão, gostaria de deixar 
aqui uma opinião minha, 
como profissional que sou 
na área de cardiologia 
e cirurgia cardiovascu-
lar. Temos de respeitar 
esta nova tendência mas 
continuar acompanhando 
novas pesquisas que estão 
em andamento. A questão 
central é realmente iden-
tificar os fatores de maior 
promoção de risco car-
diovascular e, a partir dos 
resultados desta pesquisa 
feita pela Universidade 
de Oregon, tudo caminha 
para uma maior atenção 
aos níveis do LDL.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutro-
logia e Longevidade e 
coordenador da Facul-
dade de Medicina da 
Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

O futebol é o esporte mais 
popular do mundo e move 
paixões que assumem caráter 
exponencial sempre que en-
volve polêmicas, resultados de 
jogos, clubes e torcidas. Seja 
por se assemelhar aos dramas, 
e às delícias da realidade, tudo 
o que diz respeito ao esporte 
bretão é carregado de emoção 
e ganha caráter épico! A visibi-
lidade, o exemplo, a superação 
dos jogadores e até mesmo 
os obstáculos encantam e até 
mesmo motivam as pessoas a 
atuar na vida de modo mais 
disciplinado e com maior per-
severança.

E nesta época de Copa do 
Mundo, esse charme do fute-
bol conquista definitivamente 
todo o planeta. É nesses dias 
que as minorias, grupos po-
pulacionais que encontram-se 
subjugados em suas relações 
de poder, podem ganhar des-
taque a partir das posturas 
sociais de atletas, torcedores 
e demais personagens, assu-
mindo posições de real prota-
gonismo de que tenham sido 
historicamente alijados.

Como exemplo, destaca-
mos o papel das mulheres, que 
estão ganhando progressiva-
mente maior visibilidade neste 
universo e vêm conquistando 
posições de destaque nas tor-
cidas e até mesmo como árbi-
tras, comentaristas, jornalistas 
esportivas e narradoras. O 
mesmo fenômeno vem se con-
cretizando em relação a outras 
minorias, sejam elas sexuais, 
étnico-raciais, ou simples-
mente sociais: a transmissão 
em tv aberta da final da Taça 
das Favelas é mais um indício 
desses contínuos progressos.

A final olímpica do Fu-
tebol de Cinco, modalidade 
paralímpica para pessoas que 
tenham deficiência visual, 
transmitida pela tv aberta, é 
mais um desses exemplos que 
vêm ganhando destaque na 
atualidade. Claro que ainda 
há muito a ser feito! A seleção 
brasileira de futsal down, ain-
da que seja a atual bicampeã 
mundial, é pouco conhecida. 
Entretanto, a movimentação 
em favor de estruturas so-
ciais inclusivas vem ganhando 
maior relevância.

Aliás, é fato sabido e fa-
cilmente observável, que, 
geralmente, seleções mais 
diversas e plurais, em que os 
diferentes jogadores se sin-
tam pertencentes a um todo 
maior, costumam ter mais 
sucesso. Times mais inclusivos 
possuem até mesmo maior ca-
pacidade criativa para superar 
obstáculos advindos dos jogos 
e campeonatos.

Nessa esteira, as pessoas 
com deficiência, ou seja, todas 
aquelas que sofrem problemas 
estruturais com a inclusão 
social, podendo ser aquelas 
com diversidade funcional ou 
as pertencentes a quaisquer 
outros grupos minorizados, 
ganham maior visibilidade 
através do futebol e de outros 
esportes!

É assim que as paixões 
suscitadas pelo futebol podem, 
e devem, ser canalizadas para 
a edificação de uma sociedade 
brasileira que se desenvolva de 
acordo com os pilares da sus-
tentabilidade, igualdade real 
de oportunidades e Justiça!

O futebol ajudando
a moldar uma
sociedade mais
inclusiva
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Valeria Cristina Pereira, natural de Presidente Prudente-SP, faleceu aos 
43 anos de idade. Divorciada, deixa o filho José Henrique. O sepultamen-
to foi dia 06/12/2022, saiu seu féretro do velório São João Batista para o 
Cemitério São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS
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Política Combustíveis em queda
Para a gasolina A, o preço de venda 
para as distribuidoras passará de 
R$ 3,28 para R$ 3,08 o litro

Dados do Dieese
O custo da cesta básica de alimentos 
aumentou em novembro em 12 das 
17 capitais

A Câmara de Rio Preto 
aprovou, em primeira dis-
cussão, a recomposição dos 
valores da Planta Genérica do 
Município. São os valores de 
cada terreno e imóvel cons-
truído que estão na Planta que 
são usados para reajustar o 
Importo Predial, Territorial e 
Urbanismo (IPTU). Para que 
o projeto seja aprovado em 
segunda discussão, o secretá-
rio da Fazenda, José Martinho 
Ravazzi Neto, vai à Câmara 
para dar explicações técnicas 
solicitada pelos vereadores. 
Martinho concordou em com-

Projeto que altera valores da 
Planta Genérica do IPTU avança

NA CÂMARA

parecer. 
Aprovados os novos va-

lores, o IPTU de 2023 terá 
reajuste de 5,34%. 

Mais projetos
Os vereadores também 

analisaram outros 4 projetos. 
No entanto, todos em primeira 
discussão. Dois, do vereador 
Jean Charles Serbetto (MDB) 
que tratam da instalação de 
um programa para cuidados 
paliativos junto a pacientes 
que têm enfermidades que não 
têm cura. O trabalho também 
deve chegar aos familiares.

Os outros dois projetos 
tratam de um terreno para a 
construção de um espaço de 
lazer na região de Engenheiro 
Schmitt e um outro que cria 
uma galeria de vereadoras 
que foram eleitos na Câmara 
de Rio Preto. A primeira ve-
readora a ser eleita foi Maria 
Lucia Figueiredo de Oliveira, 
na década de 1990, e morreu 
ainda no primeiro ano como 
vereadora, em um acidente 
automobilístico. 

Mais duas 
O presidente Pedro Rober-

to Gomes (Patriota) convocou 
duas novas sessões. Em uma 
delas, a correção da Planta 
Genérica terá que ser aprova-
da. Caso contrário, não será 
possível reajustar o IPTU em 
2023. O reajuste é de 5,34%. 
Por outro lado, caso o Brasil 
avance na Copa do Mundo, a 
sessão será na quarta-feira. 
A outra sessão será na quin-
ta-feira. 

Depois, pode haver sessões 
extraordinárias ainda este ano. 
Desde que convocadas pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
ou pelo atual presidente.

Rio Preto terá 100% da cidade com coleta seletiva de resíduos, diz secretário

Pauléra é eleito presidente 
da Câmara por aclamação

ASSUME EM JANEIRO

O novo presidente da Câ-
mara de Rio Preto para o biê-
nio 2023/2024 é Paulo Pauléra 
(PP). Ele foi eleito por aclama-
ção, pelos 16 vereadores. Na 
verdade, toda a Mesa Diretora 
foi eleita por aclamação, uma 
vez que nenhum dos cargos 
teve mais de um concorrente. 
Ao contrário da eleição passa-
da, a base do prefeito na Câ-
mara ocupou 100% dos cargos 
disponíveis. 

Com isso, a oposição, que 
era pequena, será menor ain-
da. O único vereador que ser 
chamado de opositor é João 
Paulo Rillo (Psol). Pedro Ro-
berto Gomes (Patriota) deve 
ser classificado como indepen-
dente. Ora vota com o prefeito, 
ora vota contra. Renato Pupo 
(PSDB) aderiu ao governis-

Ele disse que as Comis-
sões Permanentes da 
Câmara serão eleitas 
na 1ª sessão de 2023

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

mo, assim como Robson Ricci 
(Republicamos), responsáveis 
pela vitória da oposição há 
dois anos. 

Mesmo na oposição, o atual 
presidente da Câmara, Pedro 
Roberto Gomes, realizou um 
trabalho extremamente dife-
renciado, envolvendo a pauta 
do dia-a-dia da cidade com o 

Legislativo. Colocou a Câmara 
no século 21, com alterações na 
rede de TI e criou o Parlamento 
Regional. Ele deu uma agenda 
ao Legislativo, muito além das 
sessões. 

Entrevista
O presidente da Câmara 

que assume dia 1º de janeiro, 

Paulo Pauléra (PP), disse que 
as 18 Comissões Permanentes 
da Câmara serão eleitas na 
primeira sessão do ano que 
vem. Pauléra afirmou que é re-
gimental e constitucional que 
todos os partidos e vereadores 
sejam representados.

Cada Comissão tem 3 ve-
readores e um suplente. As 

consideradas mais importan-
tes são a de Justiça e Redação 
(que libera ou impede que 
um projeto vá a votação) e o 
Conselho de Ética. Para a pri-
meira, há candidatos. No caso 
do Conselho, há dificuldade, 
Vereador não gosta de julgar 
vereador.

Não há informações de 
quantas vezes um presidente 
foi eleito por aclamação, com 
votos da situação e da opo-
sição. Pauléra “chuta” e diz 
acreditar que isso aconteceu 
umas duas vezes. Esta é a ter-
ceira eleição de Pauléra para 
a presidência. Ele também foi 
secretário de Serviços Gerais. 
Homem de confiança do nú-
cleo duro do Poder (Edinho, 
Zeca Moreira e Jair Moretti).

Nesse primeiro momento, 
Pauléra evitou dar detalhes de 
seu projeto. Ele disse apenas 
que o objetivo é trabalhar 
com ética e legalidade e man-
ter Rio Preto como uma das 
principais cidades do país para 
viver. Para ele, essa qualidade 
e vida é resultado da ação 
conjunta do Legislativo e do 
Executivo.

Paulo Pauléra é eleito por aclamação o novo presidente da Câmara e fala em ética e legalidade

Rio Preto caminha para 100% de coleta seletiva
DESENVOLVIMENTO

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
Jorge Luiz Souza, acredita 
que Rio Preto terá 100% da 
cidade com coleta seletiva de 
resíduos, A Cooperlagos (Coo-
perativa de Coleta de Resíduos 
Recicláveis), que começou 
suas atividades em 2004 e a 
parceira com Prefeitura em 
2018, é um primeiro passo o 
processo chegar a todos. Hoje, 
a coleta seletiva é realizada 
em duas regiões e está se es-
tendendo às regiões centrais 
e do Bosque. Há projeto para 
avançar para outros bairros. 

Jorge Luiz diz que existem 
algumas cidades brasileira que 
estão seguindo esse caminho e 
que tem como exemplo algu-
mas cidades europeias e japo-
nesas, onde isso já acontece. 
“É o caminho”, acredita. No 
centro, a coleta seletiva inclui 
lojas e grandes empreendi-
mentos e os moradores dessa 
região. Para isso, os moradores 
terão que separar o lixo orgâ-
nico (alimentos e líquidos) de 

vidro, papel, papelão e metais. 
O lixo orgânico, continua sendo 
coletado pela Constroeste.

O caminho 
Jorge Luiz Souza explica 

como foi a ampliação da coleta 
seletiva para a região central: 
“Iniciamos com a sensibiliza-
ção dos lojistas do Calçadão a 
respeito da iniciativa sustentá-
vel. Uma parceria que mudar 

o cenário local, contribuindo 
para geração de empregos e 
revitalização do Centro”, diz 

A secretária do Trabalho e 
Emprego, Adriana Romano, 
explicou que a parceria com 
a Cooperlagos começou em 
2018, quando tinha 42 coo-
perados. “Temos hoje 81 cola-
boradores, com remuneração 
média de R$ 2,5 mil. Só nestes 
últimos meses foram inseridas 

mais 10 pessoas, todas que vi-
viam em situação de rua”. 

O repasse anual feito pela 
Prefeitura para manter a par-
ceria é de R$ 870.924,95, além 
de cessão de 3 caminhões e 
motoristas, disponibilização de 
dois barracões para triagem e 
comercialização dos materiais 
reciclados. 

Para o presidente da As-
sociação Comercial de Rio 

Preto (Acirp), Kelvin Kaiser, a 
entidade buscará agora cons-
cientizar os empresários sobre 
a ação. 

O prefeito Edinho Araújo 
enfatizou que “concretizamos 
hoje um trabalho que começa-
mos em 2017. A medida benefi-
cia o comércio, a revitalização 
da área, o social e a geração de 
empregos”, 

“A ideia é trazer uma ino-
vação sustentável para ajudar 
o trabalho dos catadores de 
materiais recicláveis autôno-
mos”, disse Kátia Penteado, 
secretária do Meio Ambiente, 
durante a cerimônia.

Caminhões 
Para fazer a coleta no Cen-

tro de Rio Preto, a Prefeitura 
entregou à Cooperlagos nesta 
terça-feira (6) um caminhão 
elétrico comprado por um pro-
grama da secretaria de Obras e 
dois menores para o transpor-
te. Dez pessoas em condição 
de rua foram capacitadas para 
o trabalho. 

A Secretária da Educa-
ção disse em audiência pú-
blica que algumas escolas 
ou parceiras que realizam 
o contraturno tem ações 
diferentes, algumas sem 
a função pedagógica, e os 
contratos são antigos e es-
tão em fase de renovação. 
No entanto, ela disse que 
atividades esportivas ou de 
lazer não atendem mais a lei 
que regula a atividade. Há 
necessidade de a atividade 
ser pedagógica. Por outro 
lado, garantiu que ele não vai 
acabar e que o processo para 
a manutenção está em curso. 
Mas explicou que a Prefei-
tura dará prioridade para as 
crianças do Ensino Básico 
1, das escolas municipais. 
“Crianças do 6º ao 9º anão 
entra no nosso esquema”, 
disse. “Tirando os alunos es-
taduais teremos mais espaço 
para os nossos alunos”.

AUDIÊNCIA

POLÍTICA&PODER
redacao@dhojeinterior.com.br

PEC da 
Transição

Após uma longa sessão, 
a Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Se-
nado aprovou a proposta 
de emenda à Constituição 
chamada PEC da Transição. 
A proposta visa garantir 
recursos para programas 
sociais no Orçamento da 
União de 2023, como a con-
tinuidade do pagamento do 
Bolsa Família/Auxílio Brasil 
de R$ 600 e o aumento real 
do salário mínimo a partir 
de janeiro.

Conforme acertado em 
reunião, na residência ofi-
cial da Câmara dos Depu-
tados, o relatório reduz o 
prazo de exceção do Bolsa 
Família ao teto de gastos 
para dois anos e não por 
quatro anos, como origi-
nalmente era o objetivo da 
equipe de transição.

Pela proposta, serão 
destinados R$ 175 bilhões 
para pagamento do Bolsa 
Família, no valor de R$ 
600 mensais, mais R$ 150 
por criança de até seis anos 
em 2023, além de recursos 
para ampliar investimentos. 
Agora, a PEC segue para 
votação no plenário da Casa. 
A previsão é votar o texto na 
sessão de hoje (7).

Foram cerca de quatro 
horas de discussão, com 
alguns senadores querendo 
retirar do texto artigos que, 
segundo eles, não estavam 
dentro do consenso do au-
xílio às famílias carentes. 
A PEC prevê, além de um 
valor “extra-teto” para pa-
gamento do auxílio, cifras 
extras para despesas com 
programas socioambientais 
e de combate às mudanças 
climáticas.

Contas 
aprovadas 

Por unanimidade, o 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou as 
contas da campanha do 
presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva, e do 
vice-presidente eleito, Ge-
raldo Alckmin, no pleito 
deste ano.

Com base em relató-
rio de técnicos do TSE, 
o relator do processo, o 
ministro Ricardo Lewa-
ndowski, afirmou que 
“falhas pontuais” identi-
ficadas na prestação de 
contas foram esclarecidas 
e não comprometeram a 
regularidade das contas. 

O ministro ressaltou 
que os técnicos do tri-
bunal analisaram cerca 
de 11 mil documentos da 
prestação de contas e 2,5 
mil notas fiscais. 

“Considerando que as 
ocorrências apontadas 
pela unidade técnica en-
contram-se plenamente 
superadas, ante a apresen-
tação de esclarecimentos e 
documentos, reconheço a 
integral regularidade da 
movimentação financeira 
submetida ao TSE”, afir-
mou o relator. 

Também votaram a 
favor da aprovação os 
ministros Carlos Horba-
ch, Sergio Banhos, Be-
nedito Gonçalves, Raul 
Araújo, Cármen Lúcia e o 
presidente, Alexandre de 
Moraes. 

Sérgio Sampaio

Marcos Morelli SMCS

D
ivulgação
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CIDADES Em patrulhamento
PMS surpreenderam um homem car-
regando um saco grande com 16 quilos 
de fios furtados de uma residência 

Golpe do irmão
Um rio-pretense, de 58 anos, acreditou 
que falava com o irmão pelo WhatsA-
pp e perdeu R$ 1.520,00.

Na tarde de segunda-feira, 
5, a Delegacia de Homicídios 
da Deic de Rio Preto prendeu 
um homem suspeito de ter 
participado de três homicídios 
na cidade. A detenção dele foi 
precedida de investigações que 
o apontavam como coautor de 
uma série de delitos contra a 
vida, relacionados a desaven-
ças e vinganças do mundo do 
crime.  

Dentro dessa disputa entre 
desafetos, o próprio autor fora 
vítima de duas tentativas de 
homicídio ocorridas neste ano, 
sendo a última em 4 de outu-

bro, quando foi atingido por 
tiros. Desde então o suspeito, 
um homem de 28 anos, está 
internado no Hospital de Base.   

Ocorre que em agosto, esse 
mesmo homem foi preso em 
flagrante com uma pistola 
calibre 9mm, sendo posto em 
liberdade tempos depois, ou 
seja; antes de sofrer a tenta-
tiva de assassinato que foi em 
outubro. 

A Delegacia de Homicídios, 
como já investigava o suspeito, 
solicitou à perícia confronto 
balístico da arma apreendida 
em agosto com projéteis e 
estojos encontrados em locais 
de crimes. 

O laudo saiu no dia 1º de 
dezembro, atestando com-

patibilidade da arma com o 
material apreendido. Ante essa 
prova técnica, mais o rol de 
provas testemunhais e demais 
diligências, o delegado de polí-
cia que preside a investigação 
representou pela prisão tempo-
rária do investigado na última 
sexta-feira, dia 2. 

Ontem à tarde, de posse do 
mandado de prisão temporá-
ria, os policiais civis foram ao 
HB e deram cumprimento à 
ordem judicial.  

Em setembro, a DH já havia 
identificado um dos comparsas 
do homem preso nesta segun-
da: trata-se de um rapaz de 23 
anos que teria participado de 
ao menos dois desses homicí-
dios em investigação. Naquele 

mês a delegacia apreendeu com 
ele um revólver calibre 32. Ao 
todo, a Polícia Civil acredita 
que foram usadas ao menos 
quatro armas nos atentados 
contra a vida, sendo que três 
delas já foram apreendidas 
pelas polícias civil e militar.  

OS CRIMES  
O primeiro caso ocorreu no 

dia 18 de fevereiro de 2022, em 
uma casa noturna no Jardim 
Paraíso, onde dois suspeitos 
descem de uma motocicleta e 
realizam vários tiros contra um 
rapaz de 22 anos que morreu. 
Câmeras de segurança registra-
ram a ação da dupla.   

O segundo crime aconteceu 
no bairro Fraternidade em 28 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Deic identifica e prende acusado 
de três homicídios em Rio Preto

CRIMES EM SÉRIE

de abril. Na ocasião, a vítima, 
um homem de 31 anos, estava 
na calçada de sua casa quan-
do foi surpreendida por dois 
homens, que realizam vários 
disparos de arma de fogo, 
causando a sua morte. 

As investigações aponta-
ram que ambas vítimas eram 
desafetas dos dois suspeitos, 
ou seja: do homem preso em 
setembro e deste investigado 
detido no HB.  O terceiro 
homicídio que o detido é in-
vestigado como autor ocorreu 
em 23 de junho, no bairro 
Aroeiras II. Nesse dia, um ho-
mem foi assassinado por uma 
dupla em uma moto, que teria 
disparado várias vezes contra a 
vítima, ocasionando seu óbito.   

Dupla em 
motos rouba 
R$ 14 mil de 
revenda

A representante de 
uma revenda de gás, no 
bairro Lauriano Tebar, 
em Rio Preto, foi rendi-
da por dois motociclis-
tas, às 14 horas desta 
segunda-feira, 5, quando 
estacionava o veículo na 
empresa. 

Os marginais fugiram 
levando um celular e um 
envelope contendo R$ 
14 mil. 

Para a Polícia Civil, a 
vítima disse que os ban-
didos chegaram em uma 
motocicleta, de cor ver-
melha, e que o garupa 
gritou de forma ameaça-
dora “passa tudo o que 
você tem”. 

Placa
Com medo, ela obede-

ceu e os assaltantes fugi-
ram para rumo ignorado. 
Conforme o boletim de 
ocorrência, a mulher não 
conseguiu anotar a placa 
da moto.

 O 7º DP segue inves-
tigando o roubo.

Da REDAÇÃO

Golpista saca 
R$ 12 mil de 
conta de 
rio-pretense

Sem nunca ter perdido 
o cartão ou ter passado a 
senha para outra pessoa, 
uma rio-pretense, de 49 
anos, teve R$ 12 mil saca-
dos de uma poupança por 
um marginal. 

Estelionato
A vítima esteve no 

Plantão Policial no final 
da manhã desta segunda-
-feira, 5, onde registrou 
queixa de estelionato. 

Não mexia
Para os policiais civis, 

ela declarou que fazia 
tempo que não verificava 
o saldo da conta e ao fazer 
isso percebeu que havia 
várias movimentações 
não autorizadas. 

Banco
Após reclamar no ban-

co, a dona de casa procu-
rou a delegacia. O 4º DP 
vai investigar o caso. Até 
o fechamento desta maté-
ria, não havia pistas sobre 
a autoria do crime.

Da REDAÇÃO

INTEGRANTE DE FACÇÃO

Baep apreende metralhadora 
artesanal, munições e drogas

Uma mulher, de 31 anos, 
apontada como companhei-
ra de um integrante de fac-
ção criminosa, foi presa em 
flagrante pelo Baep de Rio 
Preto, às 21 horas desta se-
gunda-feira, 5, no Jardim 
Conceição. Ela estava em um 
carro de aplicativo e na casa 
onde mora foram apreendi-
das uma metralhadora arte-
sanal, dois revólveres calibre 
44, drogas e objetos ligados 
ao tráfico. 
Segundo a Polícia Militar, a 
corporação fazia uma opera-
ção no bairro quando duas 
equipes viram um Toyota Co-
rolla arrancar ao perceber a 
aproximação das viaturas. 
O veículo foi abordado e era 
dirigido por um homem, de 
40 anos, com a acusada como 
passageira. A mulher estava 
sentada no banco da frente 
e no assoalho, aos seus pés, 
estava uma bolsa, contendo 
uma grande porção de cocaí-
na. 
A filha adolescente da indi-
ciada correu para dentro de 
uma casa ao ver a mãe sendo 

abordada. No imóvel, no ma-
leiro de um guarda-roupas, 
foram apreendidas as armas 
de fogo, 36 cartuchos, celular, 
cinco cadernos com anotações 
da traficância, balança de pre-
cisão, touca tipo balaclava, 
carregador de munição, par 
de luvas, porções de crack, co-
caína e maconha. 
Na delegacia, a autuada negou 
a propriedade dos objetos, 
entorpecentes e armas e disse 
que apenas está morando no 

imóvel que pertenceria ao seu 
ex-marido. Ela isentou o mo-
torista de aplicativo de qual-
quer crime, afirmando que 
foi chamado para fazer uma 
corrida até o escritório do seu 
advogado. Após ter a prisão 
por porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido, pos-
se ou porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito e tráfico, 
ela foi transferida à carcera-
gem da Deic, onde aguardará 
decisão judicial.

Baep apreende metralhadora artesanal, munições e drogas em casa

Da REDAÇÃO

JARDIM EUROPA

Briga em praça termina 
com homem preso após 
ameaça com arma

Uma discussão por causa 
de um pagamento terminou 
em luta corporal na praça 
Adhemar Pereira de Barros, no 
Jardim Europa, em Rio Preto, 
por volta do meio-dia desta se-
gunda-feira, 5. Um homem, de 
59 anos, foi preso em flagrante 
por ameaçar o desafeto, de 32, 
com uma pistola calibre 380. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, um popular fil-
mou com o celular o desen-
tendimento que evoluiu para 
luta corporal. Em seguida, o 
acusado apontou a arma de 
fogo na direção da vítima, que 
conseguiu desarmá-lo. 

Quando a viatura chegou 
nenhum dos dois estava na 

praça. O mais jovem foi lo-
calizado a poucos metros de 
distância. Com ele, foi apreen-
dida a pistola da marca Taurus, 
municiada com oito cartuchos. 

O suspeito foi detido cami-
nhando no bairro. Para a PM, 
ele contou que estava em sua 
casa quando o outro homem 
apareceu e o ameaçou.

 Disse ainda que foi até a 
praça e encontrou a vítima. A 
versão foi questionada e aca-
bou confessando que a arma 
era sua. 

Levado até a delegacia de 
plantão, teve a prisão confir-
mada, sendo encaminhado à 
carceragem, onde ficou aguar-
dando audiência de custódia.

ANTES DA GCM CHEGAR

Agressor descumpre ordem judicial, 
apanha de populares e acaba preso
Guardas civis municipais 
prenderam em flagrante, às 
20h30 desta segunda-feira, 
5, no bairro Boa Vista, um 
homem, de 44 anos, por des-
cumprir ordem judicial para 
que se mantenha afastado da 
ex-companheira, de 24 anos. 
Ele foi agredido por populares 
antes da chegada da viatura. 
Conforme uma prima da víti-
ma, que a acompanhava, fo-
ram feitos vários boletins de 
ocorrência contra o suspeito, 
que insiste em procurar a jo-
vem. 
O acusado teria recentemente 
invadido a casa e ateado fogo 
num colchão. Quando a GCM 
chegou o encontrou sentado 
na calçada, a 20 metros de 
distância do imóvel, e com fe-

rimentos no rosto. 
Antes de ser levado para a de-
legacia, onde teve a prisão por 

violência doméstica, ameaça 
e injúria confirmada, foi me-
dicado na UPA Tangará.

Acusado acabou preso pela Guarda Municipal

Divulgação

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

redacao@dhojeinterior.com.br

Abuso sexual
Ao menos 40 pessoas 

suspeitas de produzir, 
compartilhar ou armaze-
nar conteúdo pornográ-
fico envolvendo crianças 
e adolescentes foram de-
tidas até as 16h30 horas 
de ontem (6) na décima 
edição da Operação Luz 
na Infância.

Coordenada pelo Mi-
nistério da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP), 
a ação simultânea conta 
com a participação de 
mais de 500 policiais civis 
de 18 estados: Amazo-
nas, Bahia, Ceará, Distrito 
Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mi-
nas Gerais, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Pernambuco, Piauí, 
Paraná, Rio de |Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo. 

NACIONAL 

O uso de câmeras cor-
porais nos uniformes da 
Polícia Militar de São Paulo 
evitou 104 mortes, revelou 
um estudo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), di-
vulgado ontem (6). Segun-
do o estudo, as câmeras 
corporais tiveram um im-
pacto positivo, reduzindo 
em 57% o número de mor-
tes decorrentes de ações 
policiais em relação a uni-
dades policiais onde ainda 
não houve a implantação 
dessa tecnologia.

“Considerando o núme-
ro de áreas tratadas, isso 
significa que cerca de 104 
mortes foram evitadas nos 
primeiros 14 meses de in-
trodução das câmeras con-
siderando apenas a região 
metropolitana da capital”, 
apontam os pesquisadores 
no relatório.

O estudo ainda concluiu 
que houve uma redução de 
63% no número de lesões 
corporais decorrentes de 
intervenção policial após o 
uso das câmeras corporais.

O estudo foi elaborado 
pelos pesquisadores Joana 
Monteiro, Eduardo Fagun-
des, Julia Guerra (FGV) e 
Leandro Piquet (USP).

As câmeras operacio-
nais portáteis, conhecidas 
como câmeras corporais, 
começaram a ser utilizadas 
pela Polícia Militar paulista 
em 2020. Essas câmeras de 
lapela são fixadas nos uni-
formes dos policiais para 
que suas ações nas ruas 
sejam monitoradas. O ob-
jetivo do governo paulista 
ao instalar as câmeras nos 
uniformes foi o de buscar 
reduzir a violência policial.

Para os pesquisadores, 
além de reduzir o uso ex-
cessivo da força, o uso desse 
tipo de equipamento tam-
bém ajudou a ampliar a no-
tificação de outros crimes. 
Com as câmeras, por exem-
plo, o total de apreensão de 
armas cresceu 24%. Já os 
registros de casos de porte 
de drogas cresceram 78% e, 
os de violência doméstica, 
aumentaram 102%.

Câmeras
instaladas em 
uniformes da 
PM evitaram 
104 mortes
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Rio Preto recebe 1,1 mil doses 
mas vacina apenas 94 crianças

COVID

O grupo prioritário são as 
crianças com comorbidades, 
porém, os pais interessados 
em vacinar seus filhos que não 
possuem comorbidades tam-
bém podem fazê-lo mediante 
cadastro prévio. 

A Secretaria Estadual de 
Saúde, forneceu para Rio Pre-
to, 1.160 doses da vacina Pfizer 
Baby, sendo 580 para primeira 
dose e 580 para segunda. Se-
gundo a Secretaria de Saúde da 
cidade, até o momento, foram 
imunizadas 94 crianças; o que 
representa uma procura abai-
xo do ideal. 

Os imunizantes estão sendo 
aplicados na UBS Vetorazzo às 
segundas, quartas e sextas-fei-
ras; e de terça e quinta-feira, os 
interessados devem procurar a 
UBS do bairro Estoril. O horá-

Desde de novembro, 
crianças a partir do sexto 
mês até três anos podem  
receber vacina

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Desde o começo da campanha, Rio Preto tem apenas 94 crianças vacinadas ; Luana Deboni, representante comercial, é mãe da Analu

rio de atendimento em ambas 
as unidades vai das 7h30 às 
16h30. 

Atestado
Para as crianças receberem 

a dose, é necessário que os pais 
e responsáveis apresentem 
documento de identificação da 
criança e atestado de comor-
bidade. O programa também 

oferece a oportunidade das 
doses remanescentes, ou seja, 
as doses que ficam podem ser 
utilizadas aos pais das crian-
ças dessa faixa etária que tem 
interesse em imunizar o filho. 
O objetivo da chama “xepa” é 
evitar que essas doses sejam 
perdidas, pois, elas possuem 
prazo muito pontual e somen-
te podem ser aplicada nessa 

idade que a campanha visa 
atender. 

Mãe
Luana Deboni, represen-

tante comercial, é mãe da 
Analu de 2 anos e seis meses. 
Para ela, esse grupo é um dos 
mais importantes que necessi-
ta de imunização. 

“As crianças vivem aglome-

radas no ambiente escolar e as 
pequenas não usam máscaras 
e não têm a menor noção de 
higiene. Hábitos comuns em 
brincadeiras saudáveis sempre 
resultam em mãos na boca. 
Acho essencial que as crianças 
sejam vacinadas. As minhas 
filhas estão em dia com o 
calendário vacinal e isso me 
deixa aliviada”, finaliza

O secretário estadual de 
Saúde, Jeancarlo Gorinchteyn, 
entregou à Funfarme nesta 
terça-feira (6) o Certificado 
de Reconhecimento Público 
pelo envolvimento no trabalho 
realizado frente à Covid-19 e o 
relevante serviço prestado. A 
solenidade que contou com a 
participação de representantes 
da Coordenadoria de Regi-
ões de Saúde, Departamento 
Regional de Saúde DRS-XV, 
além do prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo. 

“Agradecemos a toda a re-
gião, todos que colaboraram 
durante a pandemia como as 
Santas Casas, os pequenos 
e até grandes hospitais que 
nos ajudaram a socorrer a 
população e prestar todo o 
atendimento que nós precisá-
vamos no momento mais crí-
tico. Todos que se esforçaram, 
correram riscos, treinaram 
pessoas, se qualificaram, ati-
tudes sem dúvida de grande 
sacrifício regional”, disse o 

Estado reconhece HB como modelo de 
serviço e atendimento na pandemia

HOMENAGEM

diretor executivo da Funfarme, 
Dr. Jorge Fares. 

O secretário Jeancarlo Go-
rinchteyn destacou o trabalho 
do HB durante a pandemia da 
Covid-19 e de sua relevância 
no atendimento aos pacientes 
graves da região. 

“O Hospital de Base foi de 
extrema importância durante 
a pandemia, fazendo o acolhi-

mento dos pacientes graves 
de toda a região, pôde ampliar 
seu número de leitos e fez com 
que nenhum paciente ficasse 
desassistido em toda região. 
O acolhimento a essas formas 
graves, aliado ao programa de 
vacinação, permitiu a preser-
vação da vida e retomada das 
pessoas em suas atividades. 
Com essa diminuição nos ca-

sos ao longo do tempo, o HB 
conseguiu dar vazão a outros 
atendimentos como câncer, 
problemas cardiológicos, den-
tre outros. Sem dúvida esse 
hospital merece todo o apoio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde”, afirmou Jeancarlo 
Gorinchteyn.

 Durante o pico da Co-
vid-19 o HB ampliou seu 
número de leitos chegando 
a 183 leitos de UTI e 280 de 
enfermaria. De 2020 a 2022 
a Funfarme realizou quase 30 
mil atendimentos de urgência 
pelo SUS e notificou 150 mil 
casos de Covid-19 que passa-
ram em atendimento na Fun-
farme ou coletaram exame em 
nosso drive-thru. 

Para dar conta da cres-
cente demanda, a instituição 
ampliou seu quadro de profis-
sionais nos últimos dois anos 
em 907, principalmente pra 
áreas mais exigidas pela pan-
demia como a Enfermagem, 
com auxiliares de enferma-
gem, técnicos de enfermagem 
e enfermeiros.

Da REPORTAGEM

Começa 
cadastro de 
mototaxistas 
para 2023

Começou na última 
quinta-feira (1) a renova-
ção da autorização para 
os mototaxistas que vão 
atuar ao longo de 2023 em 
Rio Preto. Para o serviço, 
é necessário fazer o agen-
damento pelo telefone 
3213-9660, no setor de 
fiscalização de postura. 
Profissionais devem com-
parecer no local, dia e 
hora agendados, portando 
itens e os documentos 
obrigatórios. 

A secretaria fica na 
avenida Arthur Nonato, 
1177, Jardim Santa Ca-
tarina. 

Os veículos utilizados 
na atividade de mototá-
xi, bem como seus con-
dutores, estão sujeitos a 
fiscalização onde serão 
analisados os documentos 
do transportador e as con-
dições do veículo. Os itens 
obrigatórios de mototáxi 
são 15.

Da REDAÇÃO

TJ mantém válido comprovante de vacina em Rio Preto
Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ) declarou a Lei que 
autoriza qualquer cidadão 
transitar em prédios públicos 
municipais de Rio Preto sem 
tomar a vacina contra a Covid 
19 definitivamente inconsti-
tucional. O julgamento final 
da ação foi dia 3 de dezembro. 

A Lei foi proposta por Bru-
no Moura (Patriota) em agosto 
desse ano, quando os órgãos 
públicos municipais exigiam o 
comprovante da vacina de fun-
cionários e usuários. O verea-
dor propôs que as repartições 
não exigissem o documento de 
vacinação, de qualquer nature-
za, no âmbito da Administra-
ção Pública direta e indireta. 

Em seu despacho, apro-
vado pelo colegiado, a de-
sembargadora Márcia Dalls 
Déa Barone anota que a Lei 

impugnada “desestimula a 
população municipal a se 
vacinar, colocando em sério 
risco a proteção da saúde da 
população local”. 

Para dar suporte legal aos 
argumentos de que a Lei é 
inconstitucional, a desembar-
gadora cita vários julgamentos 
do Supremo Tribuna Federal 
(STF) no mesmo sentido. 

A Lei não estava em vigor 
em função de uma liminar que 
foi concedida pelo TJ à Prefei-
tura assim que ela entrou com 
a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin). A decisão do 
dia 3 de dezembro trata-se da 
análise do mérito e o vereador 
perdeu. A Câmara pode apelar 
ao STF.

JULGAMENTO

Em seu despacho, 
a desembargadora 
Márcia Dalls Déa 
Barone anota que a 
lei “desestimula a 
população municipal 
a se vacinar, colo-
cando em sério risco 
a proteção da saúde TJ mantém comprovante de vacinação para acessar prédios

HB recebe reconhecimento público do estado

Câmara de Rio Preto

Divulgação

DivulgaçãoArquivo PESSOAL

redacao@dhojeinterior.com.br

 “Concertos 
Plaza de Natal”

Os espetáculos serão 
gratuitos e realizados de 
9 a 16 de dezembro

 Noites de encanto 
com música de altíssima 
qualidade para todas as 
famílias. Assim será a 
programação do projeto 
“Concertos Plaza de Na-
tal” que trará para o pú-
blico alguns dos mais co-
nhecidos e emblemáticos 
corais e músicos de Rio 
Preto para apresentações 
de 9 a 16 de dezembro, na 
Praça de Alimentação, do 
Plaza Avenida Shopping.

 Com uma programa-
ção variada, o “Concertos 
Plaza de Natal” receberá 
o Coral Pequenas Canto-
ras de Rio Preto e Grupo 
Vocal Blackbelts; Coral 
Uniencanta, da Unimed 
Rio Preto; Coral Vozes 
do Coração; a Camerata 
Jovem Beethoven; Coral 
da APAE; Coral Católico 
Imaculada Conceição; 
AD-Brás Mass Choir e 
Coral Adonai.

 Para dar início à pro-
gramação, no dia 9, sex-
ta-feira, às 19h30, quem 
sobe ao palco são o Coral 
Pequenas Cantoras de 
Rio Preto e Grupo Vocal 
Blackbelts com regência 
do maestro Paulo de Tar-
so. no repertório várias 
canções que vão desde 
MPB, como “A Banda”, 
até clássicos interna-
cionais como “A Whole 
New World”; “Over the 
Rainbow”, “What a Won-
derful World”, e músi-
cas natalinas conhecidas 
com “Adeste Fideles”, “O 
Primeiro Natal”, “Noite 
Feliz”, entre outras.

ENTRETENIMENTO

Evento
solidário

Assim como os can-
tores Zé Neto e Cristiano 
são engajados com cau-
sas sociais, sendo muito 
aplaudidos pelos fãs, prin-
cipalmente os rio-preten-
ses, suas esposas, Natália 
Toscano e Paula Vaccari, 
também abraçaram as 
pautas beneficentes.

Elas irão abrir os seus 
closets para mais uma 
ação solidária em prol 
do Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM). No 
dia 11 de dezembro, a par-
tir das 9h, as influencers 
promovem um ‘Bazar So-
lidário’, que acontecerá no 
Plaza Avenida Shopping.

“Vamos juntos fazer 
essa corrente de amor 
ao próximo! Temos um 
encontro marcado, es-
peramos todos vocês”, 
convida Natália, mulher 
de Zé Neto.

No bazar, além das 
peças de Natália e Paula, 
haverá looks da dupla 
sertaneja e dos filhos dos 
respectivos casais.

Paula, esposa de Cris-
tiano, diz que tudo foi 
preparado com muito ca-
rinho.

“Praticar a solidarieda-
de é uma forma de amor 
que não tem preço”, co-
menta a influencer.

Todo valor arrecadado 
será revertido ao HCM, 
considerado um dos mais 
modernos e bem estrutu-
rados hospitais do Brasil. 
É referência em diversas 
especialidades pediátricas 
e em obstetrícia, tendo 
foco no atendimento de 
alta complexidade, en-
tre os quais, gestação de 
alto risco, neonatologia, 
neurocirurgia pediátrica, 
oncologia e TMO pediátri-
cos e cardiologia e cirurgia 
infantil.
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Castor Verdi, Walter Verdi, Wanilda Verdi, Fátima Verdi, Nadale-
te e Rosy, no jantar de domingo.

Rosy Verdi, que mora em Londres, veio a Rio Preto no fim de 
semana, visitar familiares e amigos e na noite de domingo re-
cebeu para um jantar. Na foto, hostess com os primos Zezé e 
Olavinho Amorim, Wanilda Verdi, Nelcy Verdi Amorim Ciantelli 
e Nadalete Amorim Dias.

Posando para 
minha obje-

tiva, Rosy e a 
amiga Mariza 

Barbosa
Pereira, 

no jantar 
oferecido no 
domingo por 

Rosy

Dr. Demarco, con-
ceituado oftalmolo-
gista e estudioso do 
processo de desen-
volvimento humano, 
reunirá um grupo de 
médicos renomados 
para uma pesquisa e 
estudos dos meca-
nismos de doença e 
morte, uma vez que 
a morte está sempre 
presente no cotidiano 
de profissionais de 
saúde. Além de mé-
dicos, nutricionistas, 
psicólogos neurocien-
tistas e geneticistas, 
ele pretende reunir 
também um time de 
pessoas com forma-
ção espírita. Seu pro-
jeto é escrever um 
livro sobre  a morte 
que terá um capítulo 
sobre espiritismo e 
ciência, ma vez que a 
negação da sua exis-
tência imposta pela 

*A loja Tramontina, griffe gaúcha de 
cutelaria e home design, inaugura hoje, sua loja no Sho-

pping Iguatemi de Rio Preto.

*Hoje também, a cidade ganha um in-
vestimento de R$ 10 milhões na avenida José Munia, para 

a venda de piscinas Igui,de propriedade de Felipe Neto e 
Vaniel Lacerda. Encostada no Sam’s Club. 

*A loja Arello Décor, de Araçatuba, plantou 
seu pied-à-terre em Rio Preto. A inauguração aconteceu 

ontem, na Alberto Andaló.

*Desta coluna as condolências à família 
de Wanderley Calil, que faleceu sábado de infarto.Foi um 

dos mais brilhantes profissionais da história da advocacia 
rio-pretense.

*Era tida como pule de dez a eleição ontem, do 
vereador Paulo Paulera (Progressistas), para presidente 

da Câmara Municipal de Rio Preto, cargo que já ocupou em 
duas oportunidades: nos biênios 2013-2014 e 2019-2020. 

E acabou ganhando.

*Pelo andar da carruagem, o almoço Árabe que 
o corretor de imóveis e cookie Zé Figueira promove sábado 

no Automóvel clube, vai bombar. Os convites, limitados, 
estão quase no final. A animação será do Bozó & amigos. 

*Dia 10 Paulo e Aline Girardi retornam do roteiro 
de vinhos da Itália e França, para onde viajaram dia 25 de 

novembro. Chegam a tempo de comemorar aqui, o aniver-
sário dele que transcorre dia 12.

*Vera Nice Bonfá Martucci, sua prima Rosa 
Maria Munia Wietler, mais Christian e Erika Wietler e as 

duas filhas, viajam dia 14 de janeiro para Buenos Aires, de 
onde embarcam de navio rumo à Antártida.

*Ivan Rollemberg e Marly Félix Rol-
lemberg,mais o filho Ivan IV, desde segunda-feira, curtem 

o Rio de Janeiro até dia19 de dezembro, instalados no 
Windsor Marapendi.

*Poty e Vanessa Peloso Jorge e Zé Do-
mingos e Bená Cocenzo preparam-se para um peregrina-
tio pelos locais santos de Israel no primeiro semestre do 

ano que vem. Depois vão ao Egito,

*Oswaldo e Mirthes Thomas Borges, 
depois do Natal por aqui, viajam com a família toda para o 

réveillon na fazenda.

*Se você gosta de ballet, de 9 a 18 de dezembro 
a Cia. de Dança Cisne Negro apresenta no Teatro Alfa, em 

Sampa, um clássico “O Quebra-Nozes” de Tchaikovsky, 
sempre um programa encantador para crianças e adultos.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes de hoje, quarta-feira: Jaque-
line Martin Tavares, Márcio Cêntola, Sonia Pansani Munia, 
Francisco Augusto Rosa Homsi, Giorgio Trabulsi Alelaxis. 
E de amanhã: Dia do Colunista Social, Dia da Justiça, Dia 
da Imaculada Conceição, Dia Nacional da Família, Dia dos 
Produtores de Rádio e Televisão, aniversário de Mendon-
ça, Leda Venturelli,Roberta Volpato Bertazzo, Altino Bessa 
Marques Filho. 1978 - morreu Golda Meir-”mãe do estado 
de Israel”, 1980 -morreu John Lennon aos 40 anos.

ESCOLA DE GASTRONOMIA
Jefferson Rueda e Janaina Rueda, fundadores e donos da 
icônica Casa do Porco de São Paulo, incluído na lista dos 
50 melhores restaurantes do mundo, vão abrir uma escola 
de gastronomia principalmente para quem quer aprender 
a lidar com as facetas degustativas da carne suína, hoje 
tão em voga, como os pirulitos de pancetta e embutidos.

DOSE DUPLA
Dois encontros serviram para comemorar quinta-feira, 
o aniversário de Mariza Barbosa Pereira. Um almoço no 
restaurante Outbeck para os familiares. E um jantar no 
Yayá, para os plus intimes. O filho Evandro, veio de São 
Paulo para festejar com ela.O outro, Nelsinho, que acabou 
de chegar do Catar, ficou em Sampa.

PRESENÇA I
O ex-treinador e ex-futebolista brasileiro Muricy Rama-
lho, tricampeão do Campeonato Brasileiro de forma con-
secutiva  e um dos maiores ídolos da história do São Paulo 
Futebol Clube-atualmente ele é  coordenador de Futebol 
do São Paulo-Vem a Rio Preto dia 19 de dezembro para fa-
zer implante capilar. Nesse dia ele será levado a conhecer 
a Pipper Steak House.

PRESENÇA II
O ator fluminense Rodrigo Santoro,nascido em Petró-
polis,ganhador de vários prêmios,incluindo um Grande 
Otelo,um Prêmio APCA,um Prêmio Guarani,dois Prêmios 
Qualidade Brasil, assim como o  Trophée Chopard do Fes-
tival de Cannes e ator que viveu o papel de Xerxes em 300 
estará em Rio Preto dia 19 de janeiro. E tem reserva para 
almoço no Pipper Steak House, o nosso restaurante que-
ridinho dos artistas. Anote.

NA BAHIA
Razzia registrada no café da manhã de domingo no Har-
monia Tênis Clube, point de encontro obrigatório de socia-
lites nos finais de semana. É que um grande grupo partiu 
para o Transamérica Résort de Comandatuba, para parti-
cipar de um campeonato de Beach Tennis.

NAS COXAS
Diferentemente das demais instalações natalinas da ci-
dade,a ornamentação da Prefeitura de nossa cidade está 
o ó do borogodó. Com todo o respeito, coisa mais caipira 
e de mau gosto. E bem a Prefeitura Municipal, símbolo de 
uma cidade que se orgulha em ser a capital da 8a. Região 
Administrativa, não merece uma decoração de Natal com 
tanto mau gosto como essa que acaba de ser instalada.
Está de doer.Até o mais distraído, quando passa pela ave-
nida Alberto Andaló, arregala os olhos, incrédulo. É claro 
que o prefeito Edinho Araújo, não tem culpa, mas a secre-
taria responsável pela decoração natalina da cidade,que 
precisava prestar mais atenção.

NOVO VIZOO I
Com um projeto que prevê total remodelação, foi iniciada 
pela Secretaria de Obras, a  transformação da Praça Aldo 
Tonelli, em frente à Beneficência Portuguesa. Quando ter-
minada a reforma, os carrinhos de lanches deverão se ins-
talar no meio da praça, transformando-a num point gastro-
nômico e dando lugar para um afastamento da guia de 16 
metros, ampliando  a área de estacionamento de veículos.

NOVO VIZOO II
Está para ser fechado um acordo entre a Prefeitura Muni-
cipal e o Hospital Austa, para custear a unificação de duas 
praças acima do hospital, que permitirá a criação de 160 
vagas de estacionamento para veículos.

RÉVEILLON
Um grupo rio-pretense embarca para a Argentina após o 
Natal, onde espoca o ano novo no Hotel Hyatt de Buenos 
Aries: Euriquinho e Jacquie Martin Tavares, Gisela Haddad, 
Cláudia e Cristina Bassitt, Marco Carminatti, Liliana Faria, 
Mauro Cauduro e Maura Attab, Jorge e Maria Gracinda Ca-
brera Sidericoudes e Romeu Patriani. Nos primeiros dias 
de 2023, o grupo se dispersa: uns rumo a Ushuaia, outros 
para diferentes cidades daquele país.

TERCEIRA FAIXA
O governador Rodrigo Garcia anunciou quinta-feira,dia 1º. 
de dezembro, que a Ecorodovias venceu com proposta de 
R$ 1,2 bilhão, a concorrência pública para a concessão do 
trecho entre Mirassol e São Carlos para o período de 30 
anos. Y compris, além da manutenção, a construção da 
terceira faixa de 29 quilômetros entre Cedral e Mirassol.

LIVRO
João Paulo Vani e Sandra Camargo lançaram segunda-fei-
ra no Riopreto Shopping Center, o terceiro volume do livro 
“Elos da Língua Portuguesa”, uma coletânea de contos de 
80 escritores de seis países lusófonos. Esta edição é de-
dicada a Cabo Verde.

PÓ ROYAL I
Beto e Denise Campanelli abrem sua casa no Quinta do 
Golfe Jardins, dia 16 de dezembro, para um festão em co-
memoração aos seus 60 anos. Pelos comentários que cir-
culam entre os amigos, a noitada será caprichada.

PÓ ROYAL II
Fabiano Ottoboni que mora em Londres e trabalha no se-
tor de imigração do aeroporto de Heathrow, chega a Rio 
Preto para as festas de fim de ano e dia 22 comemora 
seu aniversário no Balbek, a partir de 19h30, com a festa 
“Viver e não ter a vergonha de ser feliz” animada pelo DJ 
Cláudio Gorayeb. Merci pelo convite.

JANTAR I
Na noite de hoje, aproveitando a véspera do feriado, Pau-
linho Rossi comanda o jantar de confraternização de fim 
de ano do grupo de amigos da mesa de Hermes de Paula, 
na Sala Azul do Automóvel Clube. O cardápio italiano de 
campanha, terá rabada com polenta e agrião.

JANTAR II
Agnelo e Fátima Haikel Oliveira, abrem sua casa para um 
Christmas Party no próximo sábado, reunindo os plus inti-
mes numa confraternização de fim de ano, com jantar ára-
be assinado pela própria hostess, que alíás é exímia cookie.

JINGLE BELLS I
A Acirp inaugura hoje às 18 horas,a tradicional ornamenta-
ção de Natal de sua sede central com uma Christmas Para-
de, que contará com a apresentação de uma dixieland band 
no estilo de New Orleans e personagens do folclore nata-
lino. O cortejo sai da Acirp em direção à Praça Rui Barbosa.

JINGLE BELLS II
Quem está acabando de chegar de Miami, onde foi ulti-
mar os preparativos da decoração de seu apartamento em 
Fisher Island, é Eliane Menezes Hawilla. A partir da próxima 
sexta-feira, dia 9, ela recebe o Grupo do Volei,  com 20 ami-
gas, que se hospedam em sua casa no Débora Cristina para 
uma maratona eno-gastronômica festejando o fim de ano.

JINGLE BELLS II
Dezembro chegou e os restaurantes, que depois das elei-
ções andaram à míngua, começam a se ocupar com o perío-
do de safra, pela vigorosa chegada de grupos de confrater-
nização de fim de ano. A Churrascaria Gaúcha, recebeu só 
no primeiro dia 3 de dezembro,80 pessoas de um só grupo.
Nessa onda, segue o Pipper Steak House,o El Toro, o Bocacci,  
Cantinella,o Salsa Rooftop, o L’Osteria, o Parme Gigi, o Ran-
cho do Cupim  e o Automóvel Clube. O Yayá, na sexta-feira, 
lotadaço, só não tinha gente pendurada no lustre. Delicia!

cultura do mundo moderno, impede que se desenvolvam estra-
tégias para o entendimento do significado da morte. Expoentes 
nacionais e internacionais, craques no assunto, também serão 
convidados para a troca de ideias e experiências. Dr. Demarco 
pretende ainda, trazer para o contexto, a genética herdada e a 
influência do meio ambiente na vida das pessoas.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 616/2022 – Processo n.º 
15.689/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanches a serem 
utilizados nas atividades em grupos das Unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 16/11/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora:  EUNICE GARCIA DA SILVA ME (item/lote 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Helena C. R. da Silva Marangoni - 
Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 676/2022 – Processo n.º 
15.577/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero alimentício 
(biscoito de polvilho e copo com água mineral). Secretaria Municipal 
de Assistência Social.  Sessão pública realizada on-line com início 
dia 22/11/2022, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras:  ALINE TORRES DE OLIVEIRA LTDA (item 1) e MATER 
FOOD RIO PRETO LTDA ME ( item 2). 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 – Helena C. R. da Silva Marangoni - 
Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 699/2022 – Processo n.º 
15.815/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de material elétrico par 
atender demanda do Dpto de Manutenção da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.  Sessão pública realizada on-line com início 
dia 17/11/2022, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras:  CONTATTOS MAIS LTDA ( itens 8, 16, 17 e 22); DMP 
EQUIPAMENTOS LTDA ( item 23); ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATS ELÉTRICOS EIRELI ( itens 1, 21, 25 e 26); FERNANDO JOSÉ 
AMANCIO ALVES (item 4); FERNANDO ROGÉRIO MARTIN EPP ( 
itens 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 29 e 30); GABRIEL SELEM SILVA ( itens 
2, 5, 6); KVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATS ELÉTRICOS RP 
LTDA ME ( itens 15, 18, 19, 20, 24, 27 e 28) e SEATTLE TECNOLOGIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI 
EPP ( item 32). Os itens 10 e 31 foram fracassados. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fábio Ferreira Dias Marcondes - Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 734/2022 – Processo n.º 
16.054/2022
Objeto: A0contratação de serviço de pirotecnia com fornecimento de 
materiais para as comemorações do REVEILLON 2023. Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 06/11/2022, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora:  COMERCIAL IMPORTADORA 
E EXPORTADORA BRASILEIRA LTDA. (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Jorge Luis de Souza – Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 668/2022 
– PROCESSO Nº 15.544/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de espessante alimentício 
– Modulos de Glicidios para nutrição enteral ou oral formulado para 
alterar c consistência dos alimentos. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 12/12/2022 às 15h00 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 669/2022 
– PROCESSO Nº 15.548/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de extrato e molho de 
tomate para atendimento as demandas de alimentação escolar, 
assim como outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 12/12/2022 às 09:30h 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
A pedido da Secretaria de Saúde, fica REDESIGNADA a data da 
sessão de abertura do pregão que acha-se publicado no portal de 
compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
pregão eletrônico nº 749/2022, processo 16.176/2022 objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para atender 
ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 12/01/2023, às 08h30min e abertura a 
partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
A pedido da Secretaria de Saúde, fica REDESIGNADA a data da 
sessão de abertura do pregão que acha-se publicado no portal de 
compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
pregão eletrônico nº 751/2022, processo 16.178/2022 objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para atender 
ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 13/01/2023, às 08h30min e abertura a 
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partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
A pedido da Secretaria de Saúde, fica REDESIGNADA a data da 
sessão de abertura do pregão que acha-se publicado no portal de 
compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
pregão eletrônico nº 752/2022, processo 16.179/2022 objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para atender 
ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 12/01/2023, às 14h00min e abertura a 
partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
ERRATA
ERRATA DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 711/2021 – Processo n.º 
15.866/2021
Objeto – Aquisição de equipamentos (câmeras de vídeo) para o 
monitoramento do quadrilátero central do município. Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo.. 
Em razão de erro decorrente de processo de estereotipia, No cap 
I – do objeto, onde se lê: ficha: 438, Fonte de Recurso 1. Estimativa 
total: R$112.769,45. LEIA-SE:  ficha: 584, Fonte de Recurso 3. 
Estimativa total: R$195.995,00, Publique-se para conhecimento dos 
interessados e para que surta os devidos efeitos legais.  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 755/2022, 
processo 16209/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de reagentes para Sistema ABO e Testes RPR para o Laboratório 
Municipal de Patologia Clínica do Complexo Pro Saúde. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
22/12/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 756/2022, 
processo 16210/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de conexões hidráulicas para o atendimento as Unidades Escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 23/12/2022 às 08h30min e abertura a partir das 
08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se 
à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 – Proc. 16.236/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DETENTORES DE DAP JURIDICA 
PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, COM DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 
14, DA LEI 11.947 DE 16/07/2009; RESOLUÇÃO FNDE Nº 06 DE 
08/05/2020 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
Valor Estimado R$ 4.583.120,00 - Os Grupos Formais deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até 
o dia 05/JANEIRO/2023, às 14:30 horas, na Diretoria de Compras 
e Contratos, no 2° andar do Paço Municipal, na Av. Alberto Andaló, 
3030, Centro, São José do Rio Preto/SP. Outras informações: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action - Wanderley 
Ap. de Souza – Diretor de Contratações Públicas  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHOS 20612/22, 20586/22, 19922/22, 22828/22 E 22895/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual 
por parte da empresa referente aos empenhos em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente 
aplicada de multa de 2,1% (empenhos 20612/22 e 20586/22) e 0,6% 
(19922/22, 22828/22 e 22895/22) do valor referente às obrigações 
contratuais não cumpridas. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
ATA 0136/22
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual por parte da contratada. 
Considerando as diversas oportunidades dadas para a empresa para 
regularização das obrigações contratuais inclusive com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório. Considerando o parecer 
jurídico exarado pela Douta PGM, DECIDO: Com fundamento no 
artigo 78, inciso II, combinado com o artigo 79, inciso I, ambos da Lei 
nº 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1 do instrumento 
contratual RESCINDIR O INSTRUMENTO CONTRATUAL de forma 
unilateral. Com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, 
combinado com Artigo 7º da Lei nº 10520/02 aplicar pena de 
SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento de contratar com 
a Administração pelo prazo de 02 anos. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para empresa em querendo apresentar o contraditório 
em atendimento aos ditames constitucionais. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO REPRESENTAÇOES 
E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 25779/22
CONTRATADA: CONTATTOS MAIS LTDA
EMPENHO 25953/22
CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP
EMPENHO 25439/22
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
EMPENHO 25436/22
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP

EMPENHO 25777/22
CONTRATADA: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
EMPENHO 25964/22
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
EMPENHO 25222/22
CONTRATADA: C S REI DO PLASTICO EIRELI EPP
EMPENHO 25961/22
CONTRATADA: RC MOVEIS LTDA
EMPENHO 23783/22
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
DECISÃO
CONTRATADA: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E 
ESCOLARES LTDA
EMPENHO 7602/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente 
aplicada de multa de 2,4% do valor referente às obrigações 
contratuais não cumpridas. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA ME
EMPENHO 24058/22
CONTRATADA: OLIVEIRA E CAMPOS RIO PRETO LTDA
EMPENHO 25781/22
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: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
DPL/0042/20
Considerando informações do Dpto de Notas Fiscais e tendo em 
vista que a Nota Fiscal 99071 foi feita erroneamente, a mesma 
deve ser cancelada e reemitida no valor correto ou deve ser emitido 
um novo documento com desconto. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
– SMS – DADM
EXTRATO 
16º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 60/19; Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT – Serviços de Enfermagem Ltda
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 10,970170% do valor atual, 
correspondente ao IPC-SP(FIPE), apurado no período de Abr/21 a 
Mar/22. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022
ATA Nº 0968/22
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos –Valores 
Unitários – Item 2– R$103,35 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 555/2022
ATA Nº 0969/22
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais –
Valores Unitários – Item 3– R$3,790; Item 5– R$2,890; Item 18– 
R$1,000 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 640/2022
ATA Nº 0970/22
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE ME
OBJETO: Fornecimento de material de escritório - Valor Unitário – 
Item 23– R$1,04 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 640/2022
ATA Nº 0971/22
CONTRATADA: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de escritório - Valor Unitário – 
Item 54– R$0,20 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 640/2022
ATA Nº 0972/22
CONTRATADA: OLIMPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de escritório - Valor Unitário – 
Item 22– R$0,02 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 640/2022
ATA Nº 0973/22
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de material de escritório - Valores Unitários 
– Item 2– R$1,00; Item 5– R$0,99; Item 6– R$3,90; Item 9– R$0,45; 
Item 10– R$0,20; Item 11– R$2,94; Item 12– R$1,90; Item 18– 
R$1,76; Item 19– R$2,50; Item 21– R$2,30; Item 27– R$5,70; Item 
28– R$22,82; Item 29– R$11,80; Item 32– R$0,34; Item 36– R$7,60; 
Item 37– R$50,00; Item 38– R$16,90; Item 39– R$15,80; Item 40– 
R$5,12; Item 41– R$2,00; Item 42– R$0,91; Item 43– R$4,85; Item 
55– R$1,38 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 640/2022
ATA Nº 0974/22
CONTRATADA: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832
OBJETO: Fornecimento de material de escritório - Valores Unitários – 
Item 4– R$9,59; Item 7– R$15,00; Item 8– R$2,18; Item 15– R$9,70; 
Item 16– R$9,70; Item 17– R$1,70; Item 31– R$22,50; Item 45– 
R$1,70; Item 46– R$1,66; Item 47– R$6,20; Item 48– R$8,90; Item 
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49– R$2,99; Item 50– R$2,99; Item 51– R$2,99; Item 52– R$2,20; 
Item 53– R$2,20 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 718/2022
CONTRATO nº PRE/0273/22
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS
OBJETO: Prestação de serviços de cobertura securitária da frota 
Municipal (veículos, caminhões, maquinas, equipamentos, etc...) – 
Item 1- SMA – Adilson Vedroni– Prazo de Vigência: 12 meses. Valor 
total: R$523.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2022
CONTRATO Nº TOP/0053/22
CONTRATADA: ALBERTINI GEOLOGIA LTDA
OBJETO: Prestação de serviço técnico ambiental visando a adoção 
de medidas e procedimentos para o monitoramento da estabilidade 
geotécnica do maciço de resíduos do antigo aterro sanitário municipal 
– SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro- Prazo de vigência: 835 dias 
– Valor Total R$363.250,00

PORTARIA N.º 048/2022
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUMÁRIO, NOMEIA 
COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José 
do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo 
n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, 
considerando: 
1) Após informação do setor de Recursos Humanos da EMURB e 
Parecer da Assessoria Jurídica contratada pela EMURB verificou-se 
a necessidade de abertura de processo Administrativo em face do 
servidor J.S.F. assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório, nos 
termos do artigo 5º, LV da Constituição Federal.
RESOLVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO SUMÁRIO Nº. 015/2022, nos termos do art. 
4° do Ato Normativo nº 001/2021 - EMURB para apurar a possível 
irregularidade da manutenção do vínculo de trabalho do funcionário 
aposentado junto a EMURB considerando os termos do art. 37, §14° 
da Constituição Federal incluído pela Emenda Constitucional n° 
103/2019, bem como o descumprimento ao dispostos no artigo 50, 
§3° (Grupo III) alínea ”u” e “p” do Ato Normativo n° 001/2018 - EMURB, 
sendo devidamente noticiadas por solicitação de providências 
advindo do setor de Recursos Humanos da EMURB após parecer 
deliberativo da Assessoria Jurídica contratada;
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão 
Processante será composta pelos servidores: Augusto Felipe da Silva 
Nunes matricula funcional n.º 2036 que a presidirá, Patrícia Aragão 
Marcello matricula funcional n.º 2091 e Jamil Zerati Junior matricula 
funcional n.º 1901, todos servidores e integrantes do quadro efetivo 
da EMURB.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá 
acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, 
bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas 
que entender pertinentes.
Art. 4º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de sessenta (60) 
dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a 
apuração dos fatos, dando ciência a Administração, podendo ser 
prorrogado por igual período.
Art. 5º - Cite-se o servidor J.S.F. para no prazo de cinco dias, 
apresente sua respectiva defesa escrita sobre os fatos objeto desta 
sindicância, esclarecendo as provas que pretendem produzir, cuja 
produção será avaliada e designada oportunamente.
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB, torna público aos interessados a Retificação no 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO, de 02/12/2022, publicado no Diário 
Oficial do Município de São José do Rio Preto em 03/12/2022 - 
Ano XIX – nº 5727 – DHOJE,  referente a PERMISSÃO DE USO 
PARA SALA VIP/CARGAS - SV 15 – Localizada no SUBSOLO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 102,27 m2, para 
a finalidade de Sala de Espera e Cargas onde leu se “ VTR 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA – CNPJ 
18.538.045/0001-80” leia-se EXPRESSO ITAMARATI S.A., CNPJ 
sob nº 59.965.038/0001-41.
São José do Rio Preto, 06/12/2022
Patricia Aração Marcello
Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.202 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022
DISPENSA, RAFAEL NOGUEIRA SANTOS, da Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Pleno – Nível 
III - FG.103.4, no Setor de Triagem e Encaminhamento da Secretaria 
Municipal do Trabalho e do Emprego, criada pelo artigo 5º, Quadro I, 
da Lei Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a partir 
de 28 de novembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.203 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, MAURICIO GUSTAVO DE SOUZA E SILVA, para exercer 
a Função de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - 
Pleno – Nível III - FG.103.4, no Setor de Triagem e Encaminhamento 
da Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, criada pelo artigo 
5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta 
a partir de 28 de novembro de 2022.
ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.218 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de 
janeiro de 2017,
Considerando o 2º Processo de Relotação de Agentes 
Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído 
pela Portaria nº 36.985 de 12 de setembro de 2022, bem como a 
publicação do resultado final efetuado através da Portaria nº 37.100 
de 27 de outubro de 2022;
Considerando que em 21 de novembro de 2022 foi dada posse e 
exercício aos novos servidores aprovados no Concurso Público nº 
04/2019, para o cargo de Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação 
obtida no 2º Processo de Relotação de Agentes Administrativos, 
Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.985 de 12 de 
setembro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

MARCIO ROBERTO 
GAVETTI SEREGNI PGM ASSISTÊNCIA 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.353
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022.
Altera dispositivos do Decreto nº 19.144, de 11 de fevereiro de 2022, 
que dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – COMSEA – do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais nos 
termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º As alíneas “a” e “b” do inciso V, dos indicados da Sociedade 
Civil, do art. 1º do Decreto nº 19.144, de 11 de fevereiro de 2022, 
que dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – COMSEA – do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, passam a vigorar alteradas, com as 
seguintes redações:
“Art. 1º ...
...
Indicados da Sociedade Civil:
...
V - Instituições de Ensino Superior públicas e privadas:
a)Titular: Ellen Silva Lago Vanzela - UNESP
b) Suplente: Ana Carolina Conti - UNESP” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de dezembro de 2022; 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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.

DECRETO Nº 19.354
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.507,14 (seis mil, quinhentos e 
sete reais, quatorze centavos), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 467 ---------------------------------R$ 6.507,14
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.01.15.451.0009.2001.3390.93.02 – Indenizações e restituições
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de 
receita 28 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II 
§1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.467.000,00 (três milhões, 
quatrocentos e sessenta e sete mil reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
Ficha 650 ---------------------------------R$ 3.417.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança 
Pública
18.01.26.782.0017.2044.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 661 ---------------------------------R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.01.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 85 -----------------------------------R$ 3.417.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 626 ---------------------------------R$ 50.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.01.18.542.0020.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2022/2025 e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de dezembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 50/2019 - 
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 82/2019 
- Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS.
Objeto: Alteração contratual com acréscimo de valor referente à 
contratação de empresa para seguro dos veículos da frota do SeMAE.
Valor do acréscimo: R$ 14.420,50   Valor do Total: R$ 199.562,43   
Data da assinatura: 16.11.2022
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 57/2019 - 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 85/2019 - PROCESSO SeMAE nº 
109/2019 - Contratada: ANDERSON FRANCISCO S J DO RIO 
PRETO-ME.
Objeto: Prorrogação do contrato com reajuste à contratação de 
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos 
atuadores de válvulas e painéis de comunicação com o supervisório 
da ETE Rio Preto. Prazo: 12 meses.  Valor total: R$ 
212.939,55 Data da Assinatura: 01.12.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATO DE 
CREDENCIAMENTO Nº 47/2020 – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 
–PROC.64/2020 
Contratada: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
Objeto: Adequação dos empenhos para o valor de R$970.713,59 da 
contratação por credenciamento de instituição financeira para efetuar 
o recebimento das contas de fornecimento de água, esgotamento 
sanitário e outros documentos que o SeMAE venha a emitir e 
autorizar no padrão de guia/convênio de arrecadação da Federação 
Brasileira de Bancos – FEBRABAN. Data da assinatura 30.11.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO 82/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 98/2022
Objeto: Aquisição de conjuntos completos de selos mecânicos para 
as bombas das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE).
Contratada: FLUKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÕES 
LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 170 recebida em 01.12.2022. Valor: R$ 
32.190,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 1, 2, 3, 4 e 5.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 92/2022 – 
PROCESSO SICOM 3420/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de substituição de bombas submersas e manutenção, 
incluindo limpeza, melhorias, adequações, reparos e complementos, 
de poços tubulares profundos exploratórios do Aquífero Bauru, 
situados no perímetro urbano do município de São José do Rio Preto 
– SP, com fornecimento de mão de obra, incluindo equipamentos, 
máquinas, ferramentas, materiais complementares e insumos, 
conforme planilha de serviços e cronograma físico-financeiro.
Fica designado o dia 07.12.2022, às 9:00 h, para a retomada da 
sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos 
trabalhos.
S. J. R. P., 06.12.2022 – Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro 
- SeMAE.
S.J. Rio Preto, 06.12.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 – SEMAS/CMDI
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Assistência Social e do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso – CMDI, com base na Lei nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 
e suas alterações, Lei 4.956 de 15 de maio de 1992 e alterações, 
nas Resoluções CMDI nº 02/17, torna público o presente Edital 
de Chamamento Público visando à seleção de Organização da 
Sociedade Civil – OSC, interessados em celebrar Termo de Fomento 
que tem por objeto a execução de ações que visam desenvolver 
serviços e programas/projetos complementares ou inovadores, por 
tempo determinado, de política de atendimento aos direitos do idoso, 
a serem financiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto (FMDI), 
conforme condições estabelecidas neste Edital.
Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação de ações que 
visam desenvolver serviços e programas/projetos complementares 
ou inovadores, por tempo determinado, de política de atendimento 
aos direitos do idoso, conforme previsto no artigo 6º da Resolução 
02/2017 do CMDI e que tenha como beneficiários idosos, segundo as 
linhas de ações previstas na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro 
de 2003 - Estatuto do Idoso e demais legislações. 
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Fomento.
Valor de referência para realização do objeto: até o limite 
de R$820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais). Cada proposta 
apresentada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá ter 
valor mínimo de R$50.000,00 (cinquenta em mil reais) e máximo de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Local de entrega da documentação: Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso – CMDI. Avenida Bady Bassit, 3697- Centro - 
CEP: 15015-700 - São José do Rio Preto/SP, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados e pontos facultativos decretados pelo município, 
no horário das 08h30 às 16h, no período de 07/12/2022 a 11/01/2023.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão 
pública, na data de 12/01/2023 às 09:00 horas, no Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, sala de reuniões do térreo, 
no endereço acima mencionado.    
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, 
informações, condições para participação e esclarecimentos 
necessários, bem como a Resolução instituindo a Comissão de 
seleção, estará disponível a partir do dia 07/12/2022, no portal da 
Prefeitura no endereço eletrônico http://www.riopreto.sp.gov.br – 
Portal da transparência - Terceiro setor – Processos – Secretaria 
Municipal de Assistência Social - Chamamento Público Nº 01/2022 
– SEMAS/CMDI.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Maria do Carmo Liria Andreu Gardin - Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 – SEMAS/CMDI
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Assistência Social e do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso – CMDI, com base na Lei nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 
e suas alterações, Lei 4.956 de 15 de maio de 1992 e alterações, 
nas Resoluções CMDI nº 02/17, torna público o presente Edital 
de Chamamento Público visando à seleção de Organização da 
Sociedade Civil – OSC, interessados em celebrar Termo de Fomento 
que tem por objeto a execução de ações que visam desenvolver 
serviços e programas/projetos complementares ou inovadores, por 
tempo determinado, de política de atendimento aos direitos do idoso, 
a serem financiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto (FMDI), 
conforme condições estabelecidas neste Edital.
Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação de ações que 
visam desenvolver serviços e programas/projetos complementares 
ou inovadores, por tempo determinado, de política de atendimento 
aos direitos do idoso, conforme previsto no artigo 6º da Resolução 
02/2017 do CMDI e que tenha como beneficiários idosos, segundo as 
linhas de ações previstas na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro 
de 2003 - Estatuto do Idoso e demais legislações. 
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Fomento.
Valor de referência para realização do objeto: até o limite de 
R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Cada proposta 
apresentada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá ter 
valor mínimo de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e máximo de R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Local de entrega da documentação: Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso – CMDI. Avenida Bady Bassit, 3697- Centro - 
CEP: 15015-700 - São José do Rio Preto/SP, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados e pontos facultativos decretados pelo município, 
no horário das 08h30 às 16h, no período de 07/12/2022 a 11/01/2023.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão 
pública, na data de 12/01/2023 às 09:00 horas, no Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, sala de reuniões do térreo, 
no endereço acima mencionado.    
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, 
informações, condições para participação e esclarecimentos 
necessários, bem como a Resolução instituindo a Comissão de 
seleção, estará disponível a partir do dia 07/12/2022, no portal da 
Prefeitura no endereço eletrônico http://www.riopreto.sp.gov.br – 
Portal da transparência - Terceiro setor – Processos – Secretaria 
Municipal de Assistência Social - Chamamento Público Nº 02/2022 
– SEMAS/CMDI.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Maria do Carmo Liria Andreu Gardin - Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI.

EXTRATO: REVOGAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE BEM 
MÓVEL A TÍTULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A COMUNIDADE SÓ POR 
HOJE. OBJETO: REVOGAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE BENS 



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 07 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
MÓVEIS, constituído de um veículo automotor Espécie/Tipo: Passageiro/Automóvel; Combustível: FLEX; 
Marca/Modelo/Versão: KOMBI LOTAÇÃO; Ano Fabricação: 2010; Ano Modelo: 2011; Categoria: Oficial; 
Cor Predominante: Branca; Chassi: 9BWMF07XXBP005399; Placa: EPW 9096;  Patrimônio: 134377  
PM: 977. PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, 
OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE REVOGAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO PRODUZIRÁ SEUS EFEITOS A 
PARTIR DE 28 DE JULHO DE 2022. BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.DATA 
DA ASSINATURA:   25 DE NOVEMBRO DE 2022.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2022
Data: 01 de dezembro de 2022.
Notifica a quem de direito sobre a tramitação dos processos administrativos no âmbito de atuação do 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, através de seu Serviço de Inspeção Municipal 
(S.I.M.), NOTIFICA, as pessoas jurídicas, abaixo relacionadas, sobre os atos, julgamentos e outros 
decorrentes da apuração de infrações às normas que regram a inspeção e fiscalização da produção 
industrial e sanitária dos produtos de origem animal, pelos motivos expostos a seguir: 
Artigo 1º - Em cumprimento ao Artigo 48 da Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de setembro de 
2020, faz saber o que segue:

RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ Nº PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

RESULTADO DO 
JULGAMENTO REFERENTE

CASA DE CARNES DOIS 
IRMÃOES RIO PRETO LTDA 10.666.904/0001-04 2022000264529 INDEFERIDO

AIF Nº 019 
SÉRIE AA

FRIGORÍFICO ELDORADO 
RIOPRETENSE EIRELI 04.527.734/0001-84 2022000248879 INDEFERIDO

AIF Nº 017 
SÉRIE AA 

Artigo 2º - Em cumprimento ao Artigo 42 da Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de setembro de 
2020, e Artigo 205 do Decreto Municipal nº 18.789, de 13 de janeiro de 2021, lavrou-se Auto de Imposição 
de Penalidade, conforme quadro a seguir: 

RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ Nº PROCESSO 
ADMINSITRATIVO

AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE

PENALIDADE

CASA DE CARNES DOIS 
IRMÃOES RIO PRETO LTDA 10.666.904/0001-04 2022000264529 AIP Nº 021 

SÉRIE AA MULTA

FRIGORÍFICO ELDORADO 
RIOPRETENSE EIRELI 04.527.734/0001-84 2022000248879 AIP Nº 020 

SÉRIE AA MULTA

Artigo 3º - São assegurados ao autuado, até o trânsito em julgado da decisão administrativa, os direitos 
à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Lei Complementar n° 633, de 24 de setembro de 2020, 
e Decreto N° 18.789, de 13 de janeiro de 2021.
Artigo 4º - O inteiro teor dos processos administrativos encontra-se à disposição dos interessados na 
sede do S.I.M., situado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Artigo 5º - Este Edital de Notificação será publicado por afixação na mesma data e local de costume, em 
Diário Oficial do Município e arquivado nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 01 de dezembro de 2022.
IZALCO NUREMBERG PENHA DOS SANTOS
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS – NII
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2022
Data: 28 de novembro de 2022.
Notifica a quem de direito sobre a tramitação dos processos administrativos no âmbito de atuação do 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M.
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, através de seu Serviço de Inspeção Municipal 
(S.I.M.), NOTIFICA, as pessoas jurídicas, abaixo relacionadas, sobre os atos, julgamentos e outros 
decorrentes da apuração de infrações às normas que regram a inspeção e fiscalização da produção 
industrial e sanitária dos produtos de origem animal, pelos motivos expostos a seguir:
Artigo 1º - Em cumprimento ao Artigo 50 da Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de setembro 
de 2020, e Artigo 209 do Decreto Municipal nº 18.789, de 13 de janeiro de 2021, lavrou-se Termo de 
Notificação de Recolhimento de Multa, conforme quadro a seguir: 

RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ Nº PROCESSO 
ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO

ABEL FABIANO FILHO 45.076.593/0001-08 2021000162757 REMU Nº 001 – SÉRIE AA

ANA MARIA BRIDA DA SILVA 06.955.268/0001-63 2021000163750 REMU Nº 002 – SÉRIE AA

CASA DE CARNES IPANEMA 
RP LTDA 73.015.950/0001-63 2021000148131 REMU Nº 003 – SÉRIE AA

Artigo 2º - O inteiro teor dos processos administrativos encontra-se à disposição dos interessados na 
sede do S.I.M., situado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Artigo 3º - Este Edital de Notificação será publicado por afixação na mesma data e local de costume, em 
Diário Oficial do Município e arquivado nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 28 de novembro de 2022.
IZALCO NUREMBERG PENHA DOS SANTOS
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS – NII
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME Nº 11/2022 
Dispõe sobre o processo de distribuição de classes ou aulas de Docentes do Quadro dos Profissionais da 
Educação - Professores de Educação Básica I e II na Rede Municipal de Educação.
A Secretária Municipal da Educação de São José do Rio Preto, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 73 da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 138/01,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1° Esta resolução regulamenta o processo de distribuição de classes ou aulas aos docentes do 
mesmo campo de atuação das classes ou das aulas, observada a Lei Complementar nº 138, de 28 de 
dezembro de 2001 e alterações.
Parágrafo único – O processo de distribuição de classes ou aulas no âmbito da Secretaria Municipal 
da Educação será coordenado por Comissão nomeada pelo titular da secretaria, conforme critérios 
estabelecidos nesta resolução. 
Art. 2° Cabe ao Diretor tomar as providências necessárias, no âmbito da Unidade Escolar, referentes 
à divulgação junto aos professores, o acompanhamento e à execução do processo de que trata esta 
resolução.
Parágrafo único - Nas Unidades Escolares, cujo responsável é o Coordenador Pedagógico, caberá a ele 
organizar todo o processo de distribuição de classes ou de aulas.
Art. 3° As distribuições serão realizadas conforme segue: 
I. na primeira fase de distribuição de classes ou aulas, na Unidade Escolar, compete ao Diretor distribuir 
classes ou aulas de acordo com a classificação e escolha do docente, observando os horários e períodos 
da Unidade Escolar, a jornada de trabalho, a carga horária do docente e a compatibilidade de horários 
nos casos de acúmulo de cargos;
II. na segunda fase de distribuição de classes ou aulas, na SME, compete à Comissão de Atribuição de 
Classes ou Aulas distribuir classes ou aulas conforme classificação e escolha do docente, observando a 
carga horária, a jornada de trabalho do docente e a compatibilidade de horários nos casos de acúmulo 
de cargos. 
Art. 4° As aulas remanescentes da constituição da jornada de trabalho dos titulares de cargo ou emprego 
serão distribuídas como carga horária aos docentes declarados estáveis (PEB II), nos termos do artigo 19 
dos Atos das Disposições Constitucionais e Transitórias da Constituição Federal de 1988 (ADCT-CF/88). 
CAPÍTULO II
Do Processo de Distribuição de Classes ou Aulas
Seção I
Da Convocação e Inscrição
Art. 5° Compete ao Diretor de Escola convocar, por escrito, todos os docentes com sede na Unidade 
Escolar para a inscrição no processo de distribuição de classes ou aulas.
§1º A convocação referida no “caput” deste artigo abrange os seguintes docentes:
I - titular de cargo ou emprego (admitido por concurso público pelo regime jurídico estatutário ou celetista), 
classificado na unidade sede em exercício ou afastado por Convênio de Parceria Estado/Município, em 
exercício na unidade escolar;
II - declarado estável no serviço público municipal, conforme art.19, ADCT-CF/88, classificado na unidade 
sede de exercício.
§2° Todos os documentos que irão instruir a inscrição (diplomas, certificados, atestados e declaração 
de tempo de serviço, comprovantes de aprovação em concursos, dentre outros), que não estejam no 
prontuário do professor na unidade sede, deverão ser entregues para a realização da inscrição. 
§3° Os títulos no campo de atuação só serão computados os válidos dentro do sistema municipal de 
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ensino, observada a legislação e as normas em vigor.
§4° A declaração com a contagem de tempo de serviço, descontadas as faltas e os afastamentos, deverá 
ser conferida e assinada pelo superior imediato. 
§5° O Diretor de Escola deverá fazer a inscrição e distribuir compulsoriamente classe ou aulas ao docente 
titular de cargo ou emprego que não comparecer e nem se fizer representar no período de inscrição e/ou 
distribuição, por qualquer motivo. 
§6° A classificação dos docentes será utilizada como critério para a distribuição de classes ou aulas e 
declaração do professor como sediado na SME, nos moldes do Artigo 10 desta resolução. 
Seção II
Da Classificação
Art. 6° Os Professores de Educação Básica I e II, titulares de cargo ou emprego, titulares de cargo 
público estadual colocados à disposição do Município por Convênio de Parceria Estado/Município e os 
declarados estáveis serão classificados na unidade sede e na SME, observada a seguinte ordem: 
I - quanto à situação funcional: 
a) na primeira fase de distribuição, na UE:
1. titular de cargo (municipal ou estadual) ou de emprego. 
b) na segunda fase de distribuição, na SME
1. titular de cargo ou de emprego; 
2. titular de cargo sem sede de exercício;
3. declarado estável. 
II - quanto à habilitação:
a) na primeira fase de distribuição de aulas, na UE, para os titulares de cargo ou emprego:
1. específica;
2. não específica do cargo ou emprego. 
b) na segunda fase de distribuição de aulas, na SME, para os titulares de cargo ou emprego: 
1. específica 
2. não específica do cargo ou emprego.
c) na segunda fase de distribuição de aulas, na SME, para os estáveis: 
1. disciplina específica da licenciatura quando da declaração de estabilidade; 
2. outras disciplinas em que seja habilitado. 
III - quanto ao tempo de serviço: 

 Tempo de Serviço (Não Concomitante)

Critério Pontuação
a) na atual Unidade Escolar como docente, no campo 
de atuação referente às classes ou às aulas a serem 
distribuída:

0,005 ponto por dia, até o máximo de 
30,0 pontos.

b) no cargo (estatutário), emprego (CLT concursado) ou 
função atividade (OFA ou CLT - Contrato Temporário) como 
docente, no campo de atuação prestado na Secretaria 
Municipal de Educação de São José do Rio Preto, referente 
às classes ou às aulas a serem distribuídas: 

0,003 ponto por dia, até o máximo de 
21,0 pontos;

c) no Magistério Público Oficial na Educação Básica como 
docente, no campo de atuação referente às classes ou às 
aulas a serem distribuída:

0,001 ponto por dia, até o máximo de 
10,0 pontos.

IV – quanto aos títulos, no campo de atuação relativos à aulas ou classes a serem distribuídas:
 Quanto aos títulos no campo de atuação

Critério Pontuação
a) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas 
e Títulos, para provimento do cargo ou emprego 10,0 pontos

b) Certificado de aprovação em outros Concursos Públicos 
de Provas e Títulos da Secretaria Municipal da Educação 
de São José do Rio Preto e da Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo, específicos do campo de atuação 
e dos componentes curriculares correspondentes às classes 
ou aulas a serem distribuídas.

1,0 ponto por certificado, até o máximo 
de 3,0 pontos

c) Título de Doutor 6,0 pontos 
d) Título de Mestre 4,0 pontos
e) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, 
com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas 2,5 pontos por certificado, até o 

máximo de 5,0 pontos
f) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento,  
com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas 1,0 ponto por certificado, até o máximo 

de 2,0 pontos
g) Certificado de Curso, com duração mínima de 30 (trinta) 
horas, realizado nos 3 (três) anos anteriores: 0,25 por curso, até o máximo de 1,5 

ponto
h) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na pós-
graduação, em nível de mestrado ou doutorado, concluídas 
nos 3(três) anos anteriores, desde que não integralizadas 
na conclusão do curso

0,25 ponto por disciplina cursada até o 
máximo de 1,5 ponto

i) Certificado de participação em congressos, seminários e 
eventos, realizados nos 3 (três) anos anteriores. 0,003 ponto por hora de curso, até o 

máximo de 1,0 ponto.

§1º Na Unidade Escolar com extensão (unidade II) será feita classificação única para o PEB I titular de 
cargo, sendo que todos os docentes têm a mesma sede de exercício. 
§2º O PEB II (estável e celetista- OFA) deverá inscrever-se na unidade escolar onde tiver distribuído o 
maior número de aulas, Unidade de Controle de Frequência, sendo a Ficha de Inscrição protocolada na 
SME para sua classificação.
§3° É vedada a contagem cumulativa do tempo de serviço descrito no inciso III, itens a, b e c, quando 
concomitante. 
§4° A data-base para a contagem de tempo de serviço é 30 de setembro. 
§5° A contagem de tempo de serviço será efetuada em dias corridos, descontando-se as faltas 
injustificadas, licenças para interesses particulares e licenças para tratamento de saúde, exceto 
afastamento Coronavírus.
§6° A contagem de tempo de serviço decorrente de afastamento para exercer outras funções será 
computada no campo “c”, do inciso III.
§7° Para comprovação do tempo de serviço, o docente deverá apresentar, na unidade sede, a declaração 
de frequência de todas as unidades, nas quais atuou com a apuração dos dias trabalhados e das faltas. 
§8° Na contagem de tempo de serviço não será considerado o tempo computado para a aposentadoria.
§9º Na contagem dos títulos no campo de atuação, referentes aos certificados de conclusão de cursos 
com duração mínima de 30h, certificados de conclusão das disciplinas cursadas na pós-graduação, em 
nível de mestrado e doutorado, desde que não integralizadas na conclusão do curso e certificados de 
participação em congressos, seminários e eventos, realizados nos três anos anteriores, terão como data-
base o dia 30 de setembro.
§10 É vedada a transferência de pontuação, no campo de títulos, de um item para outro. 
§11 É vedada a transferência de cursos de formação continuada, no campo de título, de um item para 
outro.
§12 As cópias dos títulos serão conferidas pelo superior imediato, constando o termo “confere com o 
original”.
Art. 7° Na contagem de tempo de serviço, no campo de atuação, deve ser considerado: 
I- para PEB I, no campo de atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais; 
II- para PEB II, no campo de atuação no Ensino Fundamental Anos Finais.
 Art. 8° Na contagem de títulos, no campo de atuação, deve ser considerado: 
I - para PEB I, títulos referentes ao campo atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos 
Iniciais; 
II - para PEB II, títulos referentes à habilitação requerida para atuação referente às aulas a serem 
distribuídas. 
Seção III
Da Distribuição de Classes ou Aulas aos Professores de Educação Básica I e II
Art. 9º A distribuição de classes ou aulas terá fases específicas quanto à composição de jornada de 
trabalho e carga horária. 
§1º Composição de Jornada de Trabalho ou de Carga Horária 
I - na primeira fase de distribuição, na UE - Distribuição de classes ou de aulas na unidade sede para PEB 
I e para PEB II (composição de jornada) 
a) Composição de Jornada 
1. titular de cargo (Municipal ou Estadual) ou emprego de PEB I. 
2. titular de cargo ou emprego de PEB II com habilitação específica do cargo ou emprego ou não específica 
do cargo ou emprego. 
II -na segunda fase de distribuição, na SME - Distribuição de classes ou aulas para PEB I e para PEB II 
(composição de jornada e de carga horária) 
a) Composição de Jornada 
1.titular de cargo ou emprego de PEB I sem classe. 
2.titular de cargo ou emprego de PEB II que não completou a jornada na UE com habilitação específica 
do cargo ou emprego ou não específica do cargo ou emprego. 
3. titular de cargo ou emprego de PEB II sem aula atribuída. 
b) Carga Horária 
1. docente (PEB II) habilitado declarado estável com habilitação específica ou não específica. 
§2º Carga Suplementar de Trabalho Docente 



B4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 07 de dezembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

I - na primeira fase de distribuição, na UE: 
a) titular de cargo ou emprego de PEB II:
1. habilitação específica do cargo ou emprego;
2. não específica do cargo ou emprego; 
3. outras habilitações. 
b) titular de cargo de PEB I habilitado como PEB II.
II - na segunda fase de distribuição, na SME:
a) Titular de Cargo ou Emprego de PEB II:
1. habilitação específica do cargo ou emprego;
2. não específica do cargo ou emprego; 
3. outras habilitações. 
b) Docente (PEB II) habilitado declarado estável:
1. habilitação específica;
2. não específica; 
3. outras habilitações. 
III- Na terceira fase de distribuição, na SME– Distribuição de carga horária para PEB I e PEBII e de carga 
suplementar para PEB I titular de cargo: 
a) PEB II (CLT) ocupante de função atividade (OFA) classificado na SME. 
b) Titular de Cargo de PEB I habilitado como PEB II. 
c) PEB I e II contratados em caráter temporário, conforme data de vencimento de contrato. 
§3º. As aulas livres distribuídas a título de carga suplementar ficam disponíveis para composição de 
jornada de trabalho no decorrer do ano letivo. 
Art. 10 No processo inicial de distribuição, o docente que não tiver classe ou aulas atribuídas na Unidade 
Sede para composição de sua jornada, participará da distribuição na fase da SME.
§1° O docente que não tiver classe ou aulas atribuídas na unidade sede para composição de sua jornada 
poderá requerer, por escrito, o direito de retorno à unidade sede atual, sendo que esse retorno só poderá 
ocorrer durante o ano letivo. 
§2° O requerimento com a opção de retorno deverá ser protocolado na unidade escolar, onde o docente 
perdeu a classe ou as aulas, no mesmo dia da distribuição. 
§3º  Após a distribuição na sede da SME, a mudança de sede de exercício será publicada por meio de 
portaria. 
§4° O docente que ainda permanecer sem classe ou aula atribuída na SME ficará em substituição nas 
unidades escolares, com sede de exercício na SME, com publicação de portaria. 
§5°. Na ocorrência de vacância de cargo durante o ano letivo, o Diretor de Escola deverá formalizar a 
situação para a Secretária Municipal de Educação, com a informação referente a protocolo conforme 
previsto no §3º, e a distribuição será processada obedecendo a seguinte ordem: 
I – docente com opção de retorno para a UE; 
II - docente com sede na SME.
Art. 11 Na atribuição de jornada de trabalho e carga horária do docente PEB II ainda deverão ser 
considerados:
I - após esgotada a possibilidade de distribuição das aulas para a qual estiver classificado, poderá ao 
docente ser distribuídas aulas de outros componentes curriculares, observada a habilitação exigida;
II - ao docente titular de cargo ou emprego e o docente estável poderão ter distribuídas na composição de 
jornada horas/aulas como suplementar de trabalho, além da jornada ou da carga horária, em se tratando 
de bloco indivisível;
III - para composição de jornada de trabalho não completada na unidade sede de classificação, o docente 
poderá constitui-la com aulas de outros componentes curriculares de sua habilitação, na fase SME; 
IV - ao docente titular de cargo ou emprego e ao docente estável poderão ter distribuídas aulas de 
ensino religioso ou realização de projeto da unidade escolar ou projetos e programas da SME, desde 
que não haja possibilidade de completar a jornada ou carga horária em sua habilitação específica ou não 
específica;
V- nos casos de acúmulo de cargo será observada a compatibilidade de horário na distribuição de 
classes ou de aulas, incluindo as Horas de Trabalho Pedagógico. 
Art. 12 Na distribuição de classes para PEB I de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, deverá ser observada a habilitação correspondente. 
Parágrafo único. O docente que não apresentar a habilitação requerida será declarado excedente nos 
termos do artigo 10 desta resolução. 
Art. 13 O docente PEB II, titular de cargo ou contrato temporário, na distribuição de aulas de Educação 
Física, deverá apresentar o CREF. 
Seção IV
Da Distribuição de Classes ou Aulas Durante o Ano Letivo
Art. 14 A comissão designada nos termos do parágrafo único do artigo 1° desta resolução, organizará 
o processo de distribuição de classes ou de aulas durante o ano letivo, conforme critérios estabelecidos 
nesta Resolução.  
Parágrafo único. O Diretor de Escola responsável pela unidade escolar convocará os docentes para 
participar do processo de distribuição de classes ou de aulas para o próximo ano letivo.  
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 15 A sede de exercício do PEB II declarado estável poderá ser alterada, caso ocorra redução do 
número de aulas, devendo ser fixada nova sede na unidade escolar onde foi distribuído o maior número 
de aulas. 
Art. 16 O docente afastado participará do processo de distribuição de classes ou de aulas na unidade 
sede. 
Art. 17 O docente PEB II poderá reduzir o número de escolas na ocorrência de aulas livres em uma das 
unidades escolares onde atua, durante o ano letivo. 
Art. 18 Fica impedida a troca de classes, de aulas e de períodos, após o início do ano letivo. 
Art. 19 O docente que desistir de carga suplementar fica impedido de nova distribuição de aulas no 
decorrer do ano letivo. 
Art. 20 No ato da inscrição todos os campos da Ficha de Inscrição deverão ser preenchidos, conferidos 
e assinados pelo Diretor de Escola e pelo candidato. 
Parágrafo único – A Ficha de Inscrição dos docentes PEB I e PEB II, que participarão de distribuição 
na Fase 2 SME, deverá ser protocolada na SME, obedecendo aos prazos e horários estabelecidos em 
cronograma. 
Art. 21 Após o processo de distribuição de classes e de aulas na unidade escolar para composição de 
jornada de trabalho docente, a Escola deverá preencher o Mapa de Distribuição, assinar e protocolar na 
sede da SME. 
Art. 22 Na ocorrência de fechamento de classe durante o ano letivo, perderá a classe o último docente 
na classificação da Unidade Escolar. 
Parágrafo único Caso não haja classe livre na unidade escolar sede do docente ou em outra unidade 
escolar, o docente ficará em substituição nas unidades escolares, com sede de exercício na SME, 
conforme artigo 10 desta resolução. 
Art. 23 O docente readaptado por qualquer período não participará do processo de distribuição de 
classes ou aulas. 
§1º Caso a readaptação seja cessada no período inferior a 1 (um) ano, o docente retornará para sua 
sede de exercício. Se não houver classes ou aulas livres a serem distribuídas na unidade escolar sede ou 
SME, o docente ficará em substituição nas unidades escolares, com sede de exercício na SME, conforme 
artigo 10 desta resolução. 
§2º No caso de readaptação por período igual ou superior a 1 (um) ano, ao seu término, o docente terá a 
distribuição de classes ou aulas, conforme artigo 10 desta resolução. 
Art. 24 O docente designado para exercer a função de especialista cumprirá a carga horária semanal de 
trabalho de 40 horas. 
Art. 25 Para as salas de recursos multifuncional (AEE), serão designados professores conforme 
regulamentação própria. 
Art. 26 A distribuição das aulas de Ensino Religioso com ênfase na formação em valores para o Ciclo IV 
está regulamentada pela Resolução SME nº 16/2003, revogado o artigo 3º da referida resolução. 
Art. 27 O docente que se fizer representar por meio de procuração no processo de distribuição de classes 
ou de aulas deverá observar as disposições do Inciso XI do Artigo 205 da LC n°05/90. 
Art. 28 A apuração do tempo de serviço será de 365 dias por ano, de acordo com o artigo 133 da Lei 
Complementar 05/90.
Art. 29 As fases do processo de distribuição de classes ou de aulas obedecerão ao cronograma 
estabelecido. 
Art. 30 As aulas do Ensino Fundamental Anos Finais na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
serão distribuídas semestralmente. 
§1º As aulas da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), serão distribuídas para PEBII, titular 
de cargo ou emprego, mediante inscrição, apresentação de Plano de Trabalho e classificação.
§2º Os classificados, de acordo com os termos do parágrafo anterior, serão designados semestralmente 
para cumprimento de jornada integral de trabalho docente por meio de Portaria da Secretária Municipal 
de Educação. Mediante avaliação do professor pelo Coordenador Pedagógico, será dada continuidade 
ou não à designação no segundo semestre.
§3º As aulas que não forem distribuídas nos termos do §1º poderão ser atribuídas para professores em 
substituição com sede de exercício na SME e professores contratados em caráter temporário.
Art. 31 A unidade escolar visando à aprendizagem dos alunos poderá realizar projetos com atribuição 
de carga suplementar ao(s) docente(s). A apreciação do projeto será feita pelo supervisor de ensino e 
deferido pela Secretária Municipal de Educação.
Art. 32 Os recursos referentes ao processo de distribuição de classes ou de aulas não terão efeito 
suspensivo, devendo ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após cada etapa do processo de 
distribuição de classes ou aulas. 
Art. 33 Para fins de contagem de tempo de serviço, no decorrer do ano, deverá ser preenchido, 
mensalmente, o Registro de Frequência Docente, pela unidade escolar, com a finalidade de manter 
atualizado o tempo de serviço do docente. 
Art. 34 Anualmente a Secretaria Municipal de Educação publicará o cronograma para o Processo de 
Distribuição de Classes para PEBI e Distribuição de Aulas para PEBII.
Art. 35 Os critérios para pontuação quanto ao tempo de serviço não concomitante e títulos no campo de 
atuação, são os seguintes:
Art. 36 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, conforme legislação 
vigente. 
Art. 37 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a Resolução SME n° 22/2021. 
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São José do Rio Preto-SP, 06 de dezembro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação
RESOLUÇÃO SME N° 12/2022
Regulamenta os artigos 23 e 24 da Lei Complementar nº 138/2001 que tratam das substituições nos 
impedimentos legais e temporários dos Especialistas de Educação da Rede Municipal de Ensino do 
Município de São José do Rio Preto. 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 73 da Lei Orgânica 
do Município, 
RESOLVE: 
Art. 1º Esta Resolução regulamenta o processo de inscrição, classificação e atribuição da substituição 
das funções de Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino por titulares de cargo 
de Professor, Coordenador Pedagógico e Diretor de Escola, conforme disposto nos artigos 23 e 24 da 
Lei Complementar nº 138/01.
Art. 2° Compete à Comissão de Atribuição de Classes e Aulas, responsável pelo processo de Atribuição 
e Movimentação de Cargos e Empregos, tomar as providências para substituição no impedimento legal 
e temporário de Especialistas de Educação do Quadro dos Profissionais da Educação, bem como na 
vacância desses cargos, afastamentos ou criação de novas unidades escolares.
Parágrafo único Caberá ao Diretor divulgar na Unidade Escolar os processos de substituição que 
ocorrerem durante o ano letivo. 
Art. 3º O exercício da substituição, a que se refere o artigo 1º, se dará por atribuição aos candidatos 
inscritos e classificados conforme critério de pontuação constante da ficha de inscrição.
§1º O período para substituição do Especialista de Educação será de no mínimo 15 (quinze) dias.
§2º Em caso de novo afastamento do substituído, o substituto terá prioridade neste novo período de 
substituição. 
§3º Em caso de novo afastamento do substituído, conforme lei complementar 138/01, artigo 20, inciso II, 
a Secretária da Educação poderá designar substituto ocupante de cargo ou emprego, da mesma ou de 
outra classe do Quadro do Magistério.
Art. 4º Poderá concorrer à substituição o candidato que atender ao disposto no artigo 37 da Lei 
Complementar 138/2001, no que couber, e ao estabelecido no Anexo II da Lei Complementar n° 138/2001 
alterado pela Lei Complementar n° 333/2011. 
Parágrafo único. O candidato somente poderá inscrever-se após publicação em diário oficial da 
declaração de estabilidade do cargo.
Art. 5° O candidato ficará sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais para atender o horário de 
funcionamento da unidade escolar e demais atribuições da função.
Parágrafo único. No caso de acúmulo de cargos, deverá ser apresentado documento de compatibilidade 
de horários.
Art. 6º Poderão se inscrever:
I – para substituição do Cargo de Coordenador Pedagógico:
a) Titulares de Cargo ou Emprego de PEB I habilitado;
b) Titulares de Cargo ou Emprego de PEB II habilitado.
II – para substituição do Cargo de Diretor de Escola:
a) Titulares de Cargo ou Emprego de Coordenador Pedagógico;
b) Titulares de Cargo ou Emprego de PEB I habilitado;
c) Titulares de Cargo ou Emprego de PEB II habilitado.
III – para substituição do Cargo de Supervisor de Ensino:
a) Titulares de Cargo ou Emprego de Diretor de Escola;
b) Titulares de Cargo ou Emprego de Coordenador Pedagógico.
Parágrafo único  O candidato deverá realizar uma inscrição para cada função pretendida.
Art. 7º A inscrição será preenchida pelo candidato, impressa, assinada pelo superior imediato e 
protocolada na SME. 
§1º Na ficha de inscrição fica estabelecida a pontuação do tempo de serviço e dos títulos para classificação 
do candidato, considerando a data base de 30 de setembro.
§2º No ato da inscrição deverão ser protocolados, junto a ficha de inscrição em envelope próprio, os 
seguintes documentos: 
I - declaração de tempo de serviço, descontadas as faltas injustificadas, licenças para tratamento de 
saúde e licenças para interesse particular, não concomitante na função pretendida e no Magistério 
Público Oficial da Educação Básica com assinatura e carimbo do superior imediato e com os devidos 
comprovantes; 
II - comprovante de habilitação; 
III - cópias dos títulos.
§3º A apuração do tempo de serviço será de acordo com o artigo 133, da Lei Complementar 05/90.
§4º O envelope lacrado com os documentos referidos no parágrafo 2° desse artigo deverá conter, na 
parte externa, a identificação e sede do candidato. 
§5º É vedada a juntada ou substituição de documentos após o ato de protocolo da inscrição.
§6º Os títulos no campo de atuação só serão computados os válidos dentro do Sistema Municipal de 
Ensino, observada a legislação e as normas em vigor.
Art. 8º Encerrado o período de inscrição, a Comissão de Atribuição de Classes e Aulas providenciará a 
classificação dos inscritos e a publicação do resultado.
§1º Do resultado da classificação poderá ser interposto pelos interessados, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, recurso dirigido à Secretária Municipal de Educação.
§2º No caso de provimento de qualquer recurso interposto será publicada nova classificação. 
§3º Divulgado o resultado final de classificação dos inscritos, a Comissão de Atribuição de Classes e 
Aulas procederá à atribuição das vagas existentes em caráter de substituição para o ano letivo.
§4° A atribuição das substituições nas funções de Coordenador Pedagógico e de Diretor de Escola será 
feita em conformidade com o módulo de Especialistas das Unidades Escolares, de acordo com o número 
de classes para o ano letivo em curso.
§5° A atribuição durante o ano letivo será de acordo com a classificação do candidato.
§6° É vedada a atribuição de substituição para o mesmo cargo e ao candidato que estiver afastado a 
qualquer título. 
Art. 9º O resultado final da classificação geral dos candidatos inscritos será publicado no Diário Oficial do 
Município, a substituição será atribuída:
I –na UE: para o Docente e Coordenador Pedagógico inscrito e classificado, com sede na própria Unidade 
Escolar;
II –na SME: para o Docente, Coordenador Pedagógico e Diretor de Escola, inscrito e classificado na 
SME.
§1º O candidato poderá declinar da escolha na própria sede, no momento da atribuição, para concorrer 
na SME.
§2º Fica garantido ao candidato que declinar da lista geral o direito de participar do processo de 
substituição em sua sede de exercício, respeitando a classificação original. 
§3º O coordenador pedagógico terá prioridade para a substituição de diretor de escola na sede de 
exercício.
Art. 10 No período de substituição, o substituto poderá desistir da mesma ou ser dispensado caso não 
corresponda às atribuições de sua função. 
§1º No caso de desistência ou dispensa, o substituto não poderá concorrer à nova atribuição no decorrer 
do ano letivo, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.
§2º O candidato que declinar no ato da atribuição e o substituto que perder a substituição poderá ser 
chamado novamente após encerrada a lista de classificação, considerando nova chamada respeitada a 
ordem de classificação geral. 
§3º No caso de não corresponder às atribuições de sua função, o substituto será dispensado mediante a 
realização da avaliação nos termos do artigo 14 desta resolução.
Art. 11 O substituto que se ausentar por mais de 15 (quinze) dias terá cessada a substituição, exceto nos 
casos de afastamentos legais.
Art. 12 Será cessada a substituição caso o titular retorne ao seu cargo, devendo o substituto reassumir 
seu cargo de origem. 
Art. 13 O substituto será remunerado de acordo com o §1º do artigo 23 da Lei Complementar N° 138/01.
Art. 14 No decorrer do ano letivo, será realizada a avaliação do substituto:
I – Coordenador Pedagógico: pelo superior imediato e encaminhada à Secretaria Municipal de Educação 
para manifestação do Supervisor de Ensino e apreciação da Secretária Municipal da Educação, dando 
continuidade ou dispensa dessa função.
II – Diretor de Escola:  será realizada pelo Supervisor de Ensino e apreciação da Secretária Municipal da 
Educação, dando continuidade ou dispensa dessa função.
III – Supervisor de Ensino: será realizada pela Secretária Municipal da Educação, dando continuidade ou 
dispensa dessa função.
Art. 15 Na avaliação do substituto, será considerado o desempenho das atribuições do cargo e observados 
os deveres e as proibições previstos nos artigos 204 e 205 da LC 05/90.
Art. 16 Os critérios para pontuação quanto ao tempo de serviço não concomitante e quanto aos títulos no 
campo de atuação, são os seguintes:

I – Tempo de Serviço (Não Concomitante)
Critério Pontuação

a) Tempo na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio 
Preto na função pretendida 

0,005 ponto por dia, até o máximo de 
20,0 pontos;

b) no Magistério Público Oficial na Educação Básica 0,003 ponto por dia, até o máximo de 
20,0 pontos.

II - Quanto aos títulos no campo de atuação
Critério Pontuação

a) Certificado de aprovação específico da função pretendida 
em Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação. 10,0 pontos, apenas um certificado.

b) Certificado de aprovação em outros Concursos Públicos 
de Provas e Títulos da Secretaria Municipal da Educação 
de São José do Rio Preto e da Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo, específicos na função pretendida:

1,0 ponto por certificado, até o máximo 
de 3,0 pontos
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c) Título de Doutor 6,0 pontos 
d) Título de Mestre 4,0 pontos
e) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, 
com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas 2,5 pontos por certificado, até o máximo 

de 5,0 pontos
f) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, 
com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas 1,0 ponto por certificado, até o máximo 

de 2,0 pontos
g) Certificado de Curso, com duração mínima de 30 (trinta) 
horas, realizado nos 3 (três) anos anteriores: 0,25 por curso, até o máximo de 1,5 

ponto
h) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na pós-
graduação, em nível de mestrado ou doutorado, concluídas 
nos 3(três) anos anteriores, desde que não integralizadas 
na conclusão do curso

0,25 ponto por disciplina cursada até o 
máximo de 1,5 ponto

i) Certificado de participação em congressos, seminários e 
eventos, realizados nos 3 (três) anos anteriores. 0,003 ponto por hora de curso, até o 

máximo de 1,0 ponto.

Art. 17 Competirá à Secretária Municipal da Educação resolver os casos omissos desta Resolução, 
conforme legislação vigente.
Art. 18 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente a Resolução SME nº 23/2021.
São José do Rio Preto, 06 de dezembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Cadastro de Pessoas e Atividades, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma eletrônica, 
pelo sistema ICad – Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da 
publicação desta, de acordo com Decreto Municipal n° 19.147/2022.
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá 
sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em conformidade com o artigo 12 do Decreto 
Municipal n°19.147/2022, o que, posteriormente, poderá ensejar processo de Cassação da Licença de 
Funcionamento.
Para regularização cadastral, o contribuinte deverá sanar as
irregularidades dos Requisitos e Pré-Requisitos de Posturas, no Sistema ICad. Acesse o ICad em: icad.
empro.com.br.
Em caso de dúvidas, quanto ao atendimento dos requisitos, solicitar informações junto
Contribuintes:

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL

ANDREA PARREIRA VIEIRA 27597802870 3394920

São José do Rio Preto, 6 de dezembro de 2022. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Coord. Executivo de Políticas Públicas - Dept Cadastro de Pessoas e Atividades/SEMFAZ

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000294167 02554/17 8BITS RIO PRETO BAR E 
RESTAURANTE LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000294184 02554/17 8BITS RIO PRETO BAR E 
RESTAURANTE LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000294195 02554/17 8BITS RIO PRETO BAR E 
RESTAURANTE LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000165661 01226/21 A C CHALES CHESSA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000165664 01226/21 A C CHALES CHESSA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000294462 00122/21 ACADEMIA AVILLA BEM ESTAR 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000294472 00122/21 ACADEMIA AVILLA BEM ESTAR 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000294650 01134/17 AD REFEIÇOES EMPRESARIAIS 
LTDA EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000285438 00672/08 ALINE DALVA FERREIRA COSTA 
AÇOUGUE ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000198531 01450/17 ALINE MARTINEZ FRANZOTTI 
CHAMMAS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000288307 00667/20 ANA ELISA ROSSELLI FOLCHINE Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000292274 00178/22 AZZINI & TOME SERVICOS 
MEDICOS S/S

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000294646 01258/22 BANEO DOCERIA LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000280984 00425/01 BAR E LANCHONETE MORACY 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000282538 00565/11 BAREA REUMATOLOGIA RIO 
PRETO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000292003 00254/21 BEATRIZ TAMA ARAKI BARBOSA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000296226 01265/22 BORBA E POLEZI SERVICOS 
MEDICOS LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000345264 00802/99 BRAILE CARDIOLOGIA LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000285959 01282/22 BUFFULIN REUMATOLOGIA 
HOSPITAL DIA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000201271 00942/21 CAPARROZ & PAIVA SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000287170 01008/02 CARLOS DARIO BERTO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000286672 00694/04 CASA DE REPOUSO PARA 
TERCEIRA IDADE SANTA FE LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000198517 01449/17 CHAMMAS & FRANZOTTI 
SERVICOS MEDICOS S/S

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000297298 00650/09 CLARICE BARRETO DA SILVA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000291887 00640/04 CLASSE A FRUTAS LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000201245 00943/02 CLINICA MEDICA CONSTANTINO 
CUGINOTTI JUNIOR LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento
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2022000296096 01288/22 CLINICA MEDICA DE PAULA E 
GONCALVES LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000286429 00860/99 CLINICA MEDICA MARTINS 
BARBOSA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000187446 00525/19 COMERCIAL SANTA TEREZA S J DO 
RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187456 00524/19 COMERCIAL SANTA TEREZA S J DO 
RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281357 00402/04 CRISTIANE DE ARAUJO LIMA 
SANDIN SANTOS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204141 00652/16 CRISTIANE DE OLIVEIRA IAMADA 
MORETTI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000198522 00597/19 DANILO ZANARDO CHAMMAS Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000020905 01933/07 DROGARIA SILVA & SILVA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000247923 01933/07 DROGARIA SILVA & SILVA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000247929 01933/07 DROGARIA SILVA & SILVA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000289027 00419/99 ELEUTERIO & ELEUTERIO PADARIA 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000263303 01214/22 EMPORIUM PIAZZA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000287239 00669/18 FERRO VELHO BIM RIO PRETO 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000285694 00224/09 FLAVIA MARCELA DA COSTA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000147138 00549/04 FREITAS, CORREIA & BARBON 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000290809 01307/19 FURTADO & LOPES PADARIA 
SOBRIMAR EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000284882 00992/21 G N B RIO PRETO 
CONDICIONAMENTO FISICO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281359 00399/06 GEILA MOREIRA DA SILVA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281384 00182/21 GERACOES TREINAMENTO E 
FISIOTERAPIA ESPORTIVA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000353527 01695/22 GILMED DISTRIBUIDORA LTDA ME Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000296674 02448/19 GISLAINE APARECIDA BAZELA 
DESIDERIO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000289374 00240/13 GLEICE GARCIA FRATANTONIO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187386 01064/21 GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187405 01065/21 GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187423 01066/21 GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000287412 02587/20 HAPGO SERVICOS MEDICOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000295060 00181/15 HELP GAS E AGUA MINERAL LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000296096 01288/22 CLINICA MEDICA DE PAULA E 
GONCALVES LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000286429 00860/99 CLINICA MEDICA MARTINS 
BARBOSA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000187446 00525/19 COMERCIAL SANTA TEREZA S J DO 
RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187456 00524/19 COMERCIAL SANTA TEREZA S J DO 
RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281357 00402/04 CRISTIANE DE ARAUJO LIMA 
SANDIN SANTOS

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204141 00652/16 CRISTIANE DE OLIVEIRA IAMADA 
MORETTI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000198522 00597/19 DANILO ZANARDO CHAMMAS Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000020905 01933/07 DROGARIA SILVA & SILVA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000247923 01933/07 DROGARIA SILVA & SILVA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000247929 01933/07 DROGARIA SILVA & SILVA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000289027 00419/99 ELEUTERIO & ELEUTERIO PADARIA 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000263303 01214/22 EMPORIUM PIAZZA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000287239 00669/18 FERRO VELHO BIM RIO PRETO 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000285694 00224/09 FLAVIA MARCELA DA COSTA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000147138 00549/04 FREITAS, CORREIA & BARBON 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000290809 01307/19 FURTADO & LOPES PADARIA 
SOBRIMAR EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000284882 00992/21 G N B RIO PRETO 
CONDICIONAMENTO FISICO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281359 00399/06 GEILA MOREIRA DA SILVA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281384 00182/21 GERACOES TREINAMENTO E 
FISIOTERAPIA ESPORTIVA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000353527 01695/22 GILMED DISTRIBUIDORA LTDA ME Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000296674 02448/19 GISLAINE APARECIDA BAZELA 
DESIDERIO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000289374 00240/13 GLEICE GARCIA FRATANTONIO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187386 01064/21 GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187405 01065/21 GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187423 01066/21 GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000287412 02587/20 HAPGO SERVICOS MEDICOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000295060 00181/15 HELP GAS E AGUA MINERAL LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000295080 00181/15 HELP GAS E AGUA MINERAL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000295087 00181/15 HELP GAS E AGUA MINERAL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000283236 00170/07 HITARA PADARIA E CONFEITARIA 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187352 02215/19 INCA RIO PRETO ONCOLOGIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000282525 01352/13 INSTITUTO DO TORAX RIO PRETO 
S/S LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000150249 01862/16 JANAÍNA BARLETTI BELIZARIO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204177 00651/16 JOAO MORETTI JUNIOR Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204195 02333/19 JOAO MORETTI JUNIOR Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000282809 00434/98 JOSE GONCALES MERCEARIA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000333546 01403/06 LAR RENASCER EM CRISTO
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000287591 01069/21 LAROLE SORVETES ARTESANAIS 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000293857 01256/22 LIVIA GABRIELLE FERREIRA LIMA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000293863 01257/22 LIVIA GABRIELLE FERREIRA LIMA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000282679 00270/21 LOAD FACILITY ACADEMIA DE 
GINÁSTICA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000287250 01377/15 LONGHI CLINICA DE PSICOLOGIA 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000056594 00129/98 LUCIANA PERUZZO RODRIGUES 
CASTRO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000296771 02445/17 LUCIANNA VOLPE PARDO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000296189 00385/07 M A S MANZANO BATATAS Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000283647 00453/00 M DE F FELIZARDO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000284144 00453/00 M DE F FELIZARDO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000221070 00137/13 MADAME PINK COSMETICOS LTDA 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000348717 00137/13 MADAME PINK COSMETICOS LTDA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000291889 02018/15 MAGALI DALACHI DE CONTI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000268964 02542/17 MARCIA REGINA MAGAGNATO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000282142 01237/01 MARGARETH BONADIO TARRAF Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000294147 00296/00 MARIA DE LOURDES DIOGO DE 
FARIAS ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000291602 02575/20 MESTRINARI & BARROS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000291993 00277/21 MICHELLI MACANO AZEVEDO DE 
CASTRO ANTONIO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000280461 01113/17 MODÈLE ESTÉTICA AVANÇADA 
EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000150993 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000150999 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000151008 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000151013 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000151017 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000346632 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000361942 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000208150 00833/00 NEURODIAGNOSTICO RIO PRETO 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000284773 00962/99 NILTON ALBINO ROSA RIO PRETO 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000227028 01038/22 NOBRE BEEF BOUTIQUE DA 
CARNE LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000283799 01251/22 NOVAES & BATISTELA CLINICA 
MEDICA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000288762 01367/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS 
SANTOS ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000289896 00847/10 PERCI MATIELO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000214760 01453/08 PIPOCAS RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000280203 00354/20 PIPPER E PIPPER LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000280210 00354/20 PIPPER E PIPPER LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000280218 00354/20 PIPPER E PIPPER LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281360 00636/12 PIROZZI CLÍNICA MÉDICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000189873 00696/18 PITA ODONTOLOGIA S/S ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000189879 00697/18 PITA ODONTOLOGIA S/S ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000338135 00300/08 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000352286 01484/22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000352560 01485/22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000197859 01193/19

PRODUCTS AND FEATURES 
BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento
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2022000280461 01113/17 MODÈLE ESTÉTICA AVANÇADA 
EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000150993 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000150999 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000151008 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000151013 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000151017 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000346632 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000361942 02060/17 N G A LEMES RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000208150 00833/00 NEURODIAGNOSTICO RIO PRETO 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000284773 00962/99 NILTON ALBINO ROSA RIO PRETO 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000227028 01038/22 NOBRE BEEF BOUTIQUE DA 
CARNE LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000283799 01251/22 NOVAES & BATISTELA CLINICA 
MEDICA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000288762 01367/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS 
SANTOS ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000289896 00847/10 PERCI MATIELO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000214760 01453/08 PIPOCAS RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000280203 00354/20 PIPPER E PIPPER LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000280210 00354/20 PIPPER E PIPPER LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000280218 00354/20 PIPPER E PIPPER LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281360 00636/12 PIROZZI CLÍNICA MÉDICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000189873 00696/18 PITA ODONTOLOGIA S/S ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000189879 00697/18 PITA ODONTOLOGIA S/S ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000338135 00300/08 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000352286 01484/22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000352560 01485/22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000197859 01193/19

PRODUCTS AND FEATURES 
BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000297417 01795/19 RADIO VISAO ASSISTENCIA 
MEDICA LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000256283 00977/12 RAFAEL CHAMAS ALVES ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000283525 00371/00 RESTAURANTE E BAZAR CARIJO 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000281342 00141/00 RESTAURANTE YING CHOI LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000286631 00829/12 RIBEIRO FISIOTERAPIA EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000296677 02514/20 RUVIERI SUPERMERCADO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000282403 01964/11 RUZA & ROCHA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000293357 01841/19 SANDRA APARECIDA ZANFOLIN Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176614 00335/12 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000176615 00335/12 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000176617 00335/12 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000176618 00335/12 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176759 00753/06 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000176760 00753/06 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000176761 00753/06 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000176801 00337/12 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000176802 00337/12 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000176805 00337/12 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 
SESC

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000280881 01052/21 SMILE PROTESE DENTARIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000283651 01039/17 SOARES & CORSINI SORVETES 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000228768 02634/17 SORRISO & CIA ODONTOLOGIA 
POLICLINICA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000228799 02634/17 SORRISO & CIA ODONTOLOGIA 
POLICLINICA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000360480 02634/17 SORRISO & CIA ODONTOLOGIA 
POLICLINICA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica
2022000184308 02173/16 TIRADENTES & CINTRA Renovação de Licença de 

2022000228697 02396/15 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000290436 00423/00 VILLANOVA & VILLANOVA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000290438 01569/16 VILLANOVA & VILLANOVA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000282431 01215/01 VILMA CARDOSO LANCHONETE ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000291876 00641/04 VITÓRIA FRUTAS RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000189143 01165/18 AUSTACLINICAS ASSISTENCIA 
MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000189160 01165/18 AUSTACLINICAS ASSISTENCIA 
MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204129 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000264601 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000264610 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000264615 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000279158 01246/22 BUFFULIN REUMATOLOGIA 
HOSPITAL DIA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000075764 01710/17 CARDOSO & MORAES 
ODONTOLOGIA S/S LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000330771 01710/17 CARDOSO & MORAES 
ODONTOLOGIA S/S LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000187337 00940/22 CLINICA CIRURGICA GOUVEA 
SILVA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000025243 02431/16 ELTON BERALDO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000292906 02431/16 ELTON BERALDO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000264920 02572/19 FIORELLA COSTA RAIA & CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000208044 00622/98 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000208049 00905/11 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000208051 01850/19 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000182135 00312/98 ROSANGELA VOLPATO Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000104917 02634/17 SORRISO & CIA ODONTOLOGIA 
POLICLINICA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000141846 00400/22 TECNOKLIN COMERCIAL E 
INDUSTRIAL RIO PRETO EIRELI

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

Karina Elias de Souza
Coordenadora da Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2022000290436 00423/00 VILLANOVA & VILLANOVA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000290438 01569/16 VILLANOVA & VILLANOVA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000282431 01215/01 VILMA CARDOSO LANCHONETE ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000291876 00641/04 VITÓRIA FRUTAS RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000189143 01165/18 AUSTACLINICAS ASSISTENCIA 
MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000189160 01165/18 AUSTACLINICAS ASSISTENCIA 
MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000204129 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000264601 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000264610 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000264615 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2022000279158 01246/22 BUFFULIN REUMATOLOGIA 
HOSPITAL DIA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000075764 01710/17 CARDOSO & MORAES 
ODONTOLOGIA S/S LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000330771 01710/17 CARDOSO & MORAES 
ODONTOLOGIA S/S LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000187337 00940/22 CLINICA CIRURGICA GOUVEA 
SILVA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000025243 02431/16 ELTON BERALDO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000292906 02431/16 ELTON BERALDO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000264920 02572/19 FIORELLA COSTA RAIA & CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000208044 00622/98 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000208049 00905/11 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000208051 01850/19 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000182135 00312/98 ROSANGELA VOLPATO Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000104917 02634/17 SORRISO & CIA ODONTOLOGIA 
POLICLINICA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000141846 00400/22 TECNOKLIN COMERCIAL E 
INDUSTRIAL RIO PRETO EIRELI

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

Karina Elias de Souza
Coordenadora da Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

18 20

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA LTDA 01921/22 AIF-S-Y 000006

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENÇÃO DE ATIVIDADE
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA LTDA 01921/22 AIP-S-Y 000002

EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA 01465/22 TRM-S-B 000002

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ADEMIR ANTONIO PERUSSO 02269/18 AIP-M-L 000266
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA A CAMINHO DO AMANHA 01610/20 AIP-P-C 000312

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE DEFERIDOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO

ADEMIR ANTONIO PERUSSO 02269/18 2021000279737 AIP-M-L 000174

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

G P PRADO EIRELI ME 01617/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-S-V 000069

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ADEMIR ANTONIO PERUSSO 02269/18 AIF-I-E 0291
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA A CAMINHO DO AMANHA 01610/20 AIF-P-C 000155

São José do Rio Preto, 07 de Dezembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

C R O N O G R AM A 
Substituição de Especialistas de Educação - Resolução SME n° 12/2022

Dia Assunto Horário Local 

De 12 a 
14/12 Inscrição para substituição de Especialistas de Educação - UE

15/12 Protocolo da inscrição 8h às 16h45 Setor de protocolo SME

23/12 Publicação da Classificação - Diário Oficial do 
Município

27 e 28/12 Interposição de Recursos 8h às 16h45 Setor de protocolo SME

30/12 Publicação da Classificação após Recursos - Diário Oficial do 
Município

30/12 Publicação da Classificação da Unidade Escolar - UE

(Papel Timbrado da Escola)
Declaração de Tempo de Serviço 
Declaro, para os devidos fins, que <nome do interessado>, 
RG: <número do RG do interessado>, conta com o seguinte tempo de serviço não concomitante, 
descontadas as ausências: 
- Diretor de Escola _________ dias. 
- Coordenador Pedagógico _________ dias. 
- Supervisor de Ensino: ________ dias.
No Magistério Público Oficial (Municipal e Estadual) na Educação Básica: ______ dias.
São José do Rio Preto, _____ de _____________ de 2022. 
Assinatura e Carimbo do Superior Imediato
FICHA DE INSCRIÇÃO
Substituição de Especialistas de Educação - Resolução SME n° 12/2022
Nome:......................................................................................................................................................
Matrícula:...........................RG:.............................................................Data de Nasc ___/___/___
I - Situação Funcional :

PEBI    [    ]       PEBII   [   ]  Coordenador Pedagógico  [     ]   Diretor de Escola  [     ]   
II – Substituição na função de:

Coordenador Pedagógico  [        ]   Diretor de Escola  [        ]   Supervisor de Ensino  [        ]  
III- Tempo de Serviço (não concomitante) até 30/09/2022

Número 
de dias Pontos

A) Tempo na Rede Municipal de ensino de São José do 
Rio Preto na função pretendida………0,005 ponto por dia, até o 
máximo de 20,0 pontos.

B) No Magistério Público Oficial na Educação 
Básica………0,003 ponto por dia, até o máximo de 20,0 pontos.

Total – até 40,0 pontos.
II – Títulos (Campo de Atuação) Pontos
1) Certificado de aprovação específico da função pretendida em Concurso Público da 
Secretaria Municipal de Educação – São José do Rio Preto………10,0 pontos, apenas um 
certificado
2) Certificado de aprovação em outros Concursos Públicos de Provas e Títulos da Secretaria 
Municipal de Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, específicos na função pretendida………1,0 ponto por certificado, até o 
máximo de 3,0 pontos.
3) Diploma de Mestre ou Doutor no campo de atuação:
A – Título de Mestre………4,0 pontos.
B – Título de Doutor………6,0 pontos.
4) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, no campo de atuação, com 
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas………2,5 pontos por certificado, até 
o máximo de 5,0 pontos.
5) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com 
a duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas………1,0 ponto por certificado, até o 
máximo de 2,0 pontos.
6) Certificado de Cursos de Extensão Cultural, com duração mínima de 30 (trinta) 
horas, no campo de atuação, realizados nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2019 a 
30/09/2022)………0,25 ponto por curso, até o máximo de 1,5 ponto.
7) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na Pós-Graduação, em nível de 
mestrado ou doutorado, ………0,25 ponto por disciplina cursada, nos últimos 3 (três) anos 
(01/10/2019 a 30/09/2022) e não integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 
1,5 ponto.
8) Certificado de Atividade ou Curso de Atualização - participação em congressos, 
seminários e eventos concluídos nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2019 a 30/09/2022), 
correspondente ao campo de atuação………0,003 ponto por hora de curso, até o máximo 
de 1,0 ponto.
Total Geral de Pontos para Classificação:

Local e Data ____________________________,___________ de __________________ de 2022 .
Concordo com os dados registrados neste Anexo

Assinatura do candidato Assinatura do Diretor da UE ou Superior 
imediato
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CRONOGRAMA – RESOLUÇÃO SME Nº 11/2022
Para o Processo de Distribuição de Classes para PEB I

Dia Assunto Horário Local

07 e 14/12 Inscrição para o Processo de Atribuição de Classes – 
PEBI - UE sede  

15/12 Divulgação da classificação dos docentes - UE 

16 e 19/12 Interposição de recursos - UE 

20/12 Despachos decisórios dos recursos – divulgação dos 
resultados - UE 

20/12 Entrega de cópia da Ficha de Inscrição de PEBI habilitado 
como PEB II Até 16 h45 Setor de protocolo da SME 

21/12 Distribuição de Classes para composição de jornada de 
PEB I – Educação Infantil e Ensino Fundamental - UE 

21/12
Entrega de Mapa de distribuição pela Escola e as Fichas 
de Inscrição de docentes não atendidos na UE (sem 
classes ou aulas atribuídas).

Até 12h Protocolo da SME

21/12 Distribuição de Classes aos docentes não atendidos na 
UE (sem classes ou aulas atribuídas) 14h SME (auditório) 

Para o processo de Distribuição de Aulas para PEB II 
Dia Assunto Horário Local

07 e 14/12 Inscrição para o Processo de Atribuição de Aulas – PEB 
II - UE sede

15/12 Divulgação da classificação de PEB II - UE

16 e 19/12 Interposição de recursos - UE

20/12 Despachos decisórios dos recursos – divulgação dos 
resultados - UE

20/12 Entrega de cópia Anexo I para classificação na SME Até 16h45 Setor de protocolo SME 

20/12 Inscrição e entrega do plano de trabalho para EJA Até 16h45 Setor de protocolo SME 

26/01 Distribuição de Aulas para composição de jornada de 
PEB II 8h Fase UE (na SME)

26/01 Entrega de Mapa de distribuição pela escola 9h Setor de protocolo SME 

26/01 Distribuição de Aulas para completar a jornada não 
constituída integralmente na UE 9h30 Fase SME

26/01 Distribuição de Aulas para composição de jornada do 
titular de cargo- PEB II sem aula atribuída anteriormente 10h Fase SME

26/01 Distribuição de carga horária para PEB II estável 10h30 Fase SME

26/01 Distribuição de carga suplementar para titular de cargo 
ou emprego de PEB II 11h Fase UE (na SME)

26/01 Distribuição de carga suplementar para titular de cargo 
ou emprego de PEB II 11h30 Fase SME

26/01 Distribuição de carga horária (suplementar) para PEB II 
estável 12h Fase SME

26/01 Distribuição de aulas para PEB II (CLT) ocupante de 
função atividade (OFA) 12h15 Fase SME

26/01 Distribuição de aulas para titular de cargo de PEBI 
habilitado 12h15 Fase SME

FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo de Distribuição de Classes ou Aulas – RESOLUÇÃO SME N° 11 /2022
Unidade Escolar:        Ano 2023
Etapa ou Modalidade de Ensino: Educação Infantil [   ]   Ensino Fundamental [   ]   EJA [   ]
Nome:         Matrícula:
 RG:      Data de Nasc.: __/__/__
I -Situação Funcional: PEB I [   ]  PEB II [   ]
A) Titular de Cargo e ou Emprego - Estatutário [   ]  Celetista [   ]
B) Estável: [   ]
C) PEB II: CLT [   ]
II – Jornada de Trabalho:  35h [   ]  40h [   ]
III – Habilitação (Campo de Atuação)

A – Específica 
(Cargo)

B – Não Específica 
(Cargo) C - Outras Habilitações

Contagem de Tempo de Serviço
Total de dias trabalhados na SME até 
30/09/2022 (sem desconto das faltas)

Total de dias trabalhados na SME até 
30/09/2022 (com desconto das faltas)

IV - Tempo de Serviço (Não Concomitantes) Até 30/09/2022 Número de dias Pontos
SME UE SME UE

a) Na atual Unidade Escolar como docente no campo 
de atuação referente à classe ou às aulas a serem 
distribuídas…………0,005 pontos por dia, até o máximo de 
30,0 pontos.

b) No cargo (estatutário), emprego (CLT Concursado) ou 
função atividade (OFA ou CLT Contrato temporário) como 
docente no município de São José do Rio Preto no campo 
de atuação referente às classes ou às aulas a serem 
distribuídas……0,003 ponto por dia, até o máximo de 21,0 
pontos.

c) No Magistério Público Oficial na Educação Básica como 
docente, no campo de atuação referente às classes ou às 
aulas a serem distribuídas………0,001 pontos por dia, até o 
máximo de 10,0 pontos.

Total - até 61 pontos

V - Títulos (Campo de Atuação) Pontos
1 - Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos, para provimento de 

cargo ou emprego ……… 10,0 pontos, apenas um certificado
2 - Certificado de aprovação em outros concursos públicos de provas e títulos, da Secretaria 

Municipal da Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria de Estado da Educação 
de São Paulo, específicos do campo de atuação e dos componentes curriculares 
correspondentes às classes ou às aulas a serem distribuídas… 1,0 ponto por certificado 
até o máximo de 3,0 pontos.

3 - Título de Doutor ou Mestre, relativo às classes ou às aulas a serem distribuídas.
A – Título de Doutor…………6,0 pontos.
B – Título de Mestre……….…4,0 pontos.

4 - Certificado de curso de Especialização, no campo de atuação, com duração mínima de 
360 (trezentos e sessenta) horas…………2,5 pontos por certificado até o máximo de 5,0 
pontos.

5 - Certificado de curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com duração mínima de 
180 (cento e oitenta) horas…………1,0 ponto por certificado até o máximo de 2,0 pontos.

6 - Certificado de curso de extensão cultural, com duração mínima de 30 (trinta) horas, no 
campo de atuação, realizado nos 3 (três) anos anteriores (de 01/10/2019 a 30/09/2022), 
observando-se a data limite de 30/09/2022…………0,25 pontos por curso, até o máximo 
de 1,5 ponto.

7 – Certificado das disciplinas cursadas na Pós-Graduação, em nível de mestrado ou 
doutorado …………………0,25 pontos por disciplina cursada nos 3 (três) anos anteriores 
(de 01/10/2019 a 30/09/2022), observando-se a data limite de 30/09/2022, desde que 
não integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 1,5 ponto.

8 - Certificado de participação em congressos, seminários e eventos educacionais, no 
campo de atuação, realizados nos 3 (três) últimos anos (de 01/10/2019 a 30/09/2022), 
observando-se a data limite de 30/09/2022……… 0,003 pontos por hora de curso, até o 
máximo de 1,0 ponto.

Total Geral de Pontos para Classificação:               SME:                       UE:

São José do Rio Preto, __________ de __________________ de 2022.
Concordo com os dados registrados neste Anexo

______________________________________
__

______________________________________
____
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 
 
 

Fica adjudicada à proponente FIORILLI SOFTWARE LTDA., 
classificada como vencedora da Tomada de Preços nº 002/2.022 de 27 de 
Outubro de  2.022, que tem por objeto a locação de licenciamento de uso e 
manutenção de sistema integrado completo de gerenciamento administrativo 
informatizado na área de finanças e Pessoal para Administração Pública. 
 
 
  Câmara Municipal de Bady Bassitt-SP, 30 de Novembro de 2.022. 
 
 

PAULO CESAR PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 
 

Fica HOMOLOGADO o resultado do julgamento da Tomada de 
Preços nº 002/2.022 de 27 de Outubro de  2.022,  relativo a locação de 
licenciamento de uso e manutenção de sistema integrado completo de 
gerenciamento administrativo informatizado na área de finanças e Pessoal para 
Administração Pública, no período de Dezembro de 2.022 a Novembro de 
2.023, do qual foi declarada vencedora a proponente  FIORILLI  SOFTWARE 
LTDA. 
 
  Câmara Municipal de Bady Bassitt-SP, 30 de Novembro de 2.022. 
 
 
 

PAULO CESAR PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 
 
 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES TORNA PUBLICO OS AJUSTES DE 
CONTRATOS ABAIXO IDENTIFICADOS:
Contrato: 39/2022     
Data Assinatura: 2022     01/11/2022      
Contratado: JESUALDO FOZATI                                
Vencimento: 31/10/2023      
Valor : R$ 10.221,12      
Objeto Resumido : PRORROGAÇAO LOCAÇAO DO ESF 
MIRASSOLANDIA

Contrato: 40/2022     
Data Assinatura: 04/11/2022        
Contratado: MARIA APARECIDA DA SILVA COLA                  
Vencimento:  31/03/2023     
Valor : R$ -              
Objeto Resumido : PRORROGAÇÃO DE LOCACAO DA SEDE DA 
VIGIL SANITARIA
Contrato: 41/2022     
Data Assinatura: 15/11/2022        
Contratado: PAULO PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME          
Vencimento: 15/03/2023      
Valor : R$ -              
Objeto Resumido : PRORROGAÇÃO DE OBRA PISTA DE 
CAMINHADA

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS –
PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 30 DE NOVEMBRO 

DE 2022.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES TORNA PUBLICO OS CONTRATOS 
ABAIXO IDENTIFICADOS:
Contrato: 82/2022
Data Assinatura: 01/12/2022        
Contratado: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA-ME                                                                          
Vencimento:  30/11/2023    
Valor : R$ 313.808,10      
Objeto: OBRA REFORMA ESTADIO MUNICIPAL

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - 
PREFEITA MUNICIPAL.

MIRASSOLANDIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Proclamas 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

EXTRATATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022
OBJETO: Contratação de empresa para realização de obras de adequação 
em prédio público para instalação do “Poupatempo”.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127/2022, ADJUDICO para a em-
presa ROSALES GOMES E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
29.699.377/0001-62, localizada na Rua Otavio I. Pardossi, nº 26, Domingos 
L. Vasconcelos, na cidade de Tanabi - SP, CEP 15170-000, que venceu a 
licitação valor global de R$166.576,23 (cento e sessenta e seis mil, qui-
nhentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), perfazendo assim o 
valor global desta licitação em R$166.576,23 (cento e sessenta e seis mil, 
quinhentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) e HOMOLOGO o 
procedimento.
Monte Aprazível, 02 de dezembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Oficiati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
(Decreto 90/2022)

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022

Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 
18/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a Aquisição de 
brinquedos diversos destinados a distribuição nas CEMEI’s, para a em-
presa ENNOVARE COMERCIAL MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA, CNPJ: 
47.436.490/0001-37, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Prolon-
gamento da Rua José Julião Cardoso, 145, São Cristóvão, Dracena – SP, no 
VALOR GLOBAL R$ 17.501,20 (dezessete mil quinhentos e um reais e vinte 
centavos).

Monte Aprazível, 06 de dezembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EDITAIS DE PROCLAMAS– 
Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Oficial do 3º Cartório de 
Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz 
saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos 
exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. WALTER AMADEU e 
ROSILENE MACENA, sendo 
ELE residente e domiciliada no 
2º subdistrito desta cidade filho 
de BASILIO AMADEU e de APA-
RECIDA MORAES AMADEU, 
sendo ELA filha de ANTONIO 
MACENA e de MARIA JOANA 
DA MACENA, brasileiros e resi-
dentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 06/12/2022.
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São José do Rio Preto | quarta-feira, 07 de dezembro de 2022

Cantatas de Natal do coral Imaculada 
Conceição começam hoje na Basílica

ATRAÇÃO ESPECIAL

O Grêmio Novorizontino 
deu início nesta terça-feira (6) a 
sua preparação para os desafios 
da temporada 2023, o Paulistão 
A2 e a Série B do Brasileirão. 
Os atletas se apresentaram no 
estádio Jorge Ismael de Biasi, 
em Novo Horizonte, e após 
algumas palavras do presiden-
te Genilson da Rocha Santos, 
do diretor executivo de fute-
bol Michel Alves e do técnico 
Eduardo Baptista, iniciaram as 
avaliações físicas.

Além dos atletas remanes-

PAULISTA A2 PARA 2023

Novorizontino se apresenta 
e inicia preparação

centes do grupo que finalizou a 
Série B do Brasileiro, se apre-
sentaram o lateral-direito Raul 
Prata, o atacante Aylon, o volan-
te Ricardinho e o meia-atacante 
Marlon, reforços já anuncia-
dos. O goleiro Georgemy e o 
lateral-esquerdo Roberto se 
apresentam nos próximos dias. 
O atacante Léo Tocantins, que 
estava emprestado ao Sampaio 
Corrêa (MA) na Série B, tam-
bém retornou ao Tigre do Vale.

“A expectativa é muito posi-
tiva no que diz respeito ao pla-
nejamento, pudemos executar 
as contratações, ver aquilo que 
a gente precisava, acho que o 
equilíbrio entre a juventude 
e a experiência é importante 
em um campeonato tão difícil 
quanto é o A2, e agora começar 
a trabalhar. Serão seis semanas, 
isso é muito difícil dentro do 
calendário do futebol brasileiro, 
vamos aproveitar ao máximo 
isso para melhorar a equipe 
fisicamente, entrosamento, a 
parte tática, então, a expectativa 
é muito boa por tudo isso que 
pode acontecer”, disse o técnico 
Eduardo Baptista.

O coral Imaculada Concei-
ção que foi criado por iniciati-
va do jovem seminarista Caio 
Pirani, com o apoio do colega 
João Fernando, também se-
minarista, iniciou em março 
deste ano para a missa de 
posse do bispo Antônio Vilar.

Com tamanha proporção 
e desenvoltura de sucesso, 
cada vez mais o coral vem se 
apresentando e criando força. 
Ao longo do ano, este coral se 
apresentou em solenidades 
pontuais como a bênção dos 
santos óleos, na semana San-
ta, no santuário de Aparecida 
para a romaria rio-pretense 
e dia de Nossa Senhora Apa-
recida.

Com quatro apresenta-
ções, a Cantata de Natal inicia 
amanhã, dia 7, às 20h, na 
Basílica Menor de Nossa Se-
nhora da Conceição Aparecida 
de Rio Preto. No dia 11, às 20h 
será em Nova Aliança, dia 14, 
às 19h30 será apresentada no 
Plaza Avenida Shopping e no 
dia 22, às 20h na Paróquia São 
Francisco de Assis. Todas as 
apresentações são abertas ao 
público e gratuitas.

Os seminaristas Caio Pira-
ni e João Fernando reuniram 
cantores de várias paróquias 
da cidade e formaram um co-
ral com cerca de 50 pessoas. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Portugal
goleia Suíça

Portugal se tornou a última 
seleção classificada às quartas 
de final da Copa do Catar. Os 
ibéricos golearam a Suíça por 
6 a 1, na tarde desta terça-feira 
(6) no Estádio de Lusail. Com 
este resultado, Portugal en-
frenta Marrocos, a partir das 
12h (horário de Brasília) do 
próximo sábado (10), no Es-
tádio Al Thumama em busca 
de uma vaga nas semifinais da 
competição.

Antes de a bola rolar, o 
grande destaque era a presen-
ça do astro Cristiano Ronaldo 
no banco de reservas. Na 
versão do técnico português 
Fernando Santos, a escolha 
foi por questões técnicas, 
negando a versão da impren-
sa europeia de que haviam 
desentendimentos entre o 
comandante e o craque. Essa 
foi a primeira vez em 21 jogos 
que CR7 apareceu como opção 
no banco para Portugal em um 
Mundial de seleções.

Depois que a bola rolou, 
os holofotes se voltaram para 
Gonçalo Ramos, que substi-
tuiu Cristiano Ronaldo. Logo 
aos 16 minutos, quando a 
partida começava a ficar arras-
tada, o camisa 26 de Portugal 
recebeu dentro da área e girou 
de perna esquerda, mandan-
do um chutaço no ângulo do 
goleiro Sommer para abrir o 
placar.

Com o placar e a classifi-
cação já garantidos, o técnico 
Fernando Santos atendeu os 
pedidos e colocou em campo 
o craque Cristiano Ronaldo.O 
astro até tentou marcar e 
se igualar a Eusébio como o 
maior artilheiro da equipe 
em Copas. Mas quem fechou 
o placar para os portugueses 
foi Rafael Leão., 

Horários dos jogos da Copinha 
são definidos

A Federação Paulista de 
Futebol divulgou a tabela da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior com datas e horários 
dos jogos definidos. No Gru-
po 1, e, Tanabi, a estreia será 
no dia 3 de janeiro contra a 
Portuguesa às 13h. Depois, 
enfrentará o Real Ariquemes 
às 13h do dia 6 e o Náutico às 
15h15 do dia 9.

No grupo 2 em Bálsamo, 

o Mirassol também jogará 
nos dias 3, 6 e 9 contra Inter 
União ABC e Inter Minas 
(17h45 em ambos) e Chape-
conse (20h). No Grupo 3 no 
estádio Anísio Haddad, o Rio 
Preto encara o Santana do 
Amapá às 17h15 do dia 3. Na 
sequência, às 19h30, o Pal-
meiras enfrenta o Juazeiren-
se. No dia 6, é a vez do Jacaré 
jogar contra o Juazeirense às 
17h15 e o Verdão encarar o 
Santana às 19h30. A última 
rodada contará com o duelo 

entre Rio Preto e Palmeiras, 
às 19h30 do dia 9/1.

O outro grupo em Rio 
Preto, no campo 2 do Distrito 
Industrial, contará com jogos 
às 18h e 20h15 nos dias 4, 7 e 
10 de janeiro. A chave conta 
com Atlético-GO, Botafogo 
de Ribeirão Preto, Sampaio 
Corrêa e Olímpica de Itabaia-
na. O Novorizontino está no 
grupo 15 em Suzano e jogará 
nos dias 3, 6 e 9 contra Suza-
no, Figueirense e Vitória da 
Conquista em Suzano.

Cantatas de Natal começam as apresentações hoje na Basílica; espetáculo que vale a pena conferir

Time recebe refor-
ços e começa pre-
paração para a tem-
porada 23, que inicia 
com jogo contra a 
Portuguesa Santista 
pelo paulista A2

Jogos da Copinha da próxima tempoerrada já tem horários definidos

Da REPORTAGEM

Vinicius LIMA

Wagner Gaspar da Silva, 
Elaborador da Cantata de Natal

“

“

Ao longo do tempo, pessoas 
com vasta experiência em 
corais passaram a contribuir 
com os ensaios, como é o caso 
da professora e maestrina, Ana 
Polotto. O musico organista 
Evaldo Tomazella também 
acompanha o coral desde as 
primeiras apresentações.

A Cantata de Natal foi de-
signada a ser elaborada por 
Wagner Gaspar, que ao DHoje 
comenta que as músicas natali-
nas exigem muito preparo, por 
isso não era possível realizar 
todos os anos, afinal há outros 
compromissos litúrgicos.

“Quando eu preparo uma 
cantata de Natal, sempre pro-
curo implantar músicas inédi-
tas para o repertório. Temos 
muitas músicas cristãs lin-
díssimas em outros idiomas, 
músicas que estão em vários 
filmes, e shows internacionais, 
e sempre achei que devería-
mos ter versões em português 
para que todos pudéssemos 
aprecia-las. Na verdade gosto 
que isso caminhe junto ao res-
gate das músicas antigas bem 
executadas, sem deturpar sua 
forma original” afirma.

“Quando um compositor 
escreve uma música, ele tem 
uma inspiração divina que 
devemos respeita-la, seja bus-
cando traduzir a palavra o mais 
semelhante possível, ou bus-
cando compreender e trans-
mitir a emoção daquela me-
lodia. Além disso tenho uma 

preferência quase unânime 
por músicas que se relacionem 
com o nascimento de Cristo. 
Somos um coral cristão, a data 
é cristã! Para nós este é o gran-
de momento de evangelizar, 
pois até quem não frequenta 
a igreja comemora o Natal, 
e se pudermos ressaltar esta 
mensagem, seremos grandes 
missionários!” ressalta Gaspar.

Segundo o sr. Lairton Car-
los Barêa, com 73 anos, esse 
evento o faz sentir solidarie-
dade e confraternização pelo 
nascimento de Jesus. Já Maria 
Helena, que tem a mesma 
idade comenta, “tenho muito 
orgulho em participar deste 
coral”

“O trabalho é um grande 
desafio, “ajustar” 50 pessoas 
em ritmo e afinação com qua-
tro grupos de vozes diferentes 
requer muita colaboração de 
todos, mas quando chegamos 
ao resultado final, tudo vale a 
pena, principalmente quando 
sentimos que os espectadores 
foram tocados. A música passa 
uma mensagem que fica no co-
ração por mais tempo, quando 
nos preocupamos em fazer 
bem feito não é apenas uma 
questão de vaidade, queremos 
conectar as pessoas com Deus 
e isso é bem sério”, finaliza 
Wagner Gaspar.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

        Para nós este 
é o grande mo-
mento de evange-
lizar, pois até quem 
não frequenta a 
igreja comemora o 
Natal, e se puder-
mos ressaltar esta 
mensagem

Divulgação

Ozzair Júnior

Muller Merlotto Silva


