
Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

23 de abril de 2020

B1

Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs

ATOS OFICIAIS - PROCLAMAS - PROTESTOS - LEILÕES - BALANÇOS - DECLARAÇÕES 
CONVOCAÇÕES - CITAÇÕES - INTIMAÇÕES - REGISTRO DE IMÓVEIS - CONCURSOS E OUTROS

&Editais    Publicidade legal
comercial@dhojeinterior.com.br      /     diario.ofi cial@dhoje.com.br

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ORION FARMACEUTICA LTDA ME
EMPENHO 5985/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ORION FARMACEUTICA LTDA ME
EMPENHO 7372/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a 
totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
EMPENHO 5958/20 E 5960/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total dos empenhos supramencionados, DECIDO: Com fundamen-
to no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, multa de 1,6% do valor referente 
ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO 
EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante da defesa apresenta em face da penalidade de MULTA apli-
cada e recebida por esta Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando informações apresentadas pelo do Depto. de Proje-
tos e Acompanhamento de Obras e pela Gerência de Manutenção, 
bem como Medição recebida referente o mês de Março de 2020, 
informando que não houve a substituição do posto de trabalho pela 
ausência dos colaboradores. Ainda, ressaltamos que a empresa 
havia sido notifi cada em 11/03/20, informando que não houve 
substituição de posto de trabalho, passando prazo sufi ciente para o 
processo de admissão.
Diante a reincidência no atraso dos pagamentos referente o Vale 
Alimentação e Vale Refeição.
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento convoca-
tório, da legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: MAN-
TER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos e nego provimento ao recurso. 
SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 198/14; Contrato: PRE/0239/14
Contratada: NDC Tecnologia e Informática Ltda
Nos termos do § 4º do art. 57 da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO
8º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 378/18; Contrato: PRE/0157/18
Contratada: Barsotti Serviços de Portaria Eireli EPP
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 1,25% do valor inicial do contrato supramencio-
nado. SMEL. Clea M. M. Bernardelli.
EXTRATO
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 23/18; Contrato: PRE/0060/18
Contratada: Alt Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
02 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. 
Sueli P. A. Costa.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2019
ATA Nº 0293/20
CONTRATADA: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar – Valor Uni-
tário – Item 09 – R$2,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2019
ATA Nº 0294/20

CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – Va-
lores Unitários – Item 01 – R$0,050; Item 03 – R$0,050; Item 
05 – R$0,050; Item 07 – R$0,050; Item 08 – R$0,050; Item 09 – 
R$0,060; Item 10 – R$0,050 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2019
ATA Nº 0295/20
CONTRATADA: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – Valor 
Unitário – Item 11 – R$2,640 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 713/2019
ATA Nº 0296/20
CONTRATADA: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de preservativos masculinos – Valores 
Unitários – Item 01 – R$0,23; Item 02 – R$0,23 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 738/2019
CONTRATO PRE/0069/20
CONTRATADA: HOSP – LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações judi-
ciais – Item 01 - SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$37.656,720.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECU-
ÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUAÇÃO DAS INS-
TALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. CASTELO DO BOSQUE (RUA 
BOSQUE MUNICIPAL, 201, JARDIM CASTELINHO) – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO - Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: 
Após análise do recurso administrativo, a Comissão Municipal de 
Licitação resolve manter os termos do julgamento inicial, ou seja, 
a habilitação das empresas CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI 
EPP, CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, CONSTRUTORA JLK SOUZA LTDA 
ME, COMERCIAL PRADELA LTDA e CONSTRUTORA POLACHINI 
LTDA e a inabilitação da empresa MLS GERENCIAMENTO DE 
OBRAS LTDA EPP - DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
1 – Analisando os autos, bem como as razões recursais, acolho e 
ratifi co integralmente a decisão da Comissão Municipal de Licitação 
utilizando os argumentos nela expostos como razões de decidir e 
nego provimento ao recurso interposto pela empresa MLS Ge-
renciamento de Obras Ltda EPP. 2- Posto isto, designo o dia 24/
ABRIL/2020 às 08:30 horas para abertura dos envelopes contendo 
a proposta fi nanceira. 3 – Publique-se, por extrato, para conheci-
mento dos interessados e para que surta os devidos efeitos legais, 
dando regular andamento ao processo licitatório. Sueli P. A. Costa 
- Secretária Municipal de Educação. O inteiro teor da decisão se 
acha encartada nos autos do processo a disposição dos interessa-
dos.   
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
739/2019 – PROCESSO Nº 15.915/2019. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odonto-
lógicos para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
24/04/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS (§ 3º do Artigo 48 
da Lei 8666/93)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE GA-
VETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS- A Comissão Municipal 
de Licitações acolhendo o Parecer Técnico da Secretaria Municipal 
de Obras (fl s. 524) que é adotado como como razões de decidir 
que passa a fazer parte integrante deste processo, declara desclas-
sifi cada a proposta fi nanceira que foi apresentada pela empresa 
Construtora Rio Obras Comércio de Materiais para Construção 
Eireli (apresentou custos horários e de materiais divergentes para 
mesmos itens) e prolata a seguinte classifi cação: 1º Colocado: MA-
DRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 669.960,89 - 2º Colocado: 
ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 939.757,13 
- O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 68/2020 – Processo n.º 
1858/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo lubrifi cante e 
afi ns para uso dos veículos da Frota Municipal. Depto de Transpor-
te - Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública realiza-

da on-line com início dia 30/03/2020, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras: AXXON OIL LUBRIFICANTES 
LTDA ME ( item 17); CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAN-
TES LTDA ( itens 5, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19 e 21); DISTRIBUIDO-
RA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI ( itens 8, 10 e 
20); IGARATA COM. DE PRODS ELETRO ELETRONICOS LTDA 
( itens 4 e 6), NA ATIVA COMERCIAL LTDA ( item 13); PATRICIA 
CRISTINA DE ABREU – EPP ( item 1) e WEST PARTS PEÇAS E 
LUBRIFICANTES EIRELI ( itens 2, 3, 11 e 16 ). O item 22 restou 
fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi.- Secretário Municipal de 
Administração.
COMUNICADO 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/2020 - PROCES-
SO N.º 11.151/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais hospita-
lares. Secretaria Municipal de Saúde. Informamos que foi retifi cada 
a Especifi cação do Item 15, constante do Anexo I do edital. Fica 
redesignada a data para o processamento do pregão para o dia 
08/05/2020, às 08:30 hs, no site www.riopreto.sp.gov.br "PORTAL 
DE COMPRAS". A retifi cação está disponibilizada no Portal de 
Compras juntamente com o Edital Retifi cado. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 
– PROCESSO Nº 112/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de massa asfáltica 
C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente) para aplicação 
a frio. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-
ça. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 24/04/2020 às 16:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.176 DE 17 DE ABRIL DE 2020

EXONERA, a servidora de carreira LUCIMEIRE APARECIDA ZANI-
BONI, do Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, lotada na Divisão de Gestão da Merenda 
Escolar da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO, nomeada pela Portaria n.º 32.233 de 04 de abril de 
2019, surtindo os efeitos desta a partir de 27 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.177 DE 17 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, RUBENS CARUSO NETO, da Função de Chefe de 
Departamento - FG.101.6, no Departamento de Nutrição e Alimen-
tação Escolar da Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações 
posteriores, surtindo os efeitos desta a partir de 27 de abril de 
2020.
PORTARIA N.º 34.178 DE 17 DE ABRIL DE 2020
NOMEIA, o servidor de carreira FABIO GIOLI, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na Divisão 
de Gestão da Merenda Escolar da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, 
surtindo os efeitos desta a partir de 27 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 937 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Eliana Aparecida Najem 
Racaneli, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. 
Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, 
a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem 
como no procedimento anexo ao Interno nº 051/2020 – Coordena-
doria de Gestão de Pessoas, a servidora DOMINIQUE ADELY SIL-
VA E LIMA, responda como incursa nas penas atribuídas à violação 
dos incisos I, II e III, do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e inciso 
XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; incisos 
I, II e X, do artigo 46, da Lei Complementar nº 138/2001; e alínea 
“e” do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O 
inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora 
pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da 
Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.179 DE 17 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, LUCIMEIRE APARECIDA ZANIBONI, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento 
de Nutrição e Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento, constante do Anexo I da Lei Complemen-
tar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 
e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 27 de abril de 
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2020.
PORTARIA N.º 34.185 DE 20 DE ABRIL DE 2020’
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREIA JULIANA 
MORIEL CHAGAS, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Adminsitração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus venci-
mentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 18/04/2020.
PORTARIA N.º 34.186 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) KEISE JANINI PEROZIN 
DE SOUZA PEREIRA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 17/04/2020.
PORTARIA N.º 34.188 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ADRIANO OLIVARES, 
Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 19/04/2020.
PORTARIA N.º 938 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Eliana Aparecida Najem 
Racaneli, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. 
Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, 
a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem 
como no procedimento anexo ao Interno nº 051/2020 – Coordena-
doria de Gestão de Pessoas, a servidora ARLETE MARIA SANTOS 
SEMINATI, responda como incursa nas penas atribuídas à violação 
dos incisos I, II, III e VII do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e 
inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; 
incisos I, II, VI e X, do artigo 46, da Lei Complementar nº 138/2001. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora 
pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da 
Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.189 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALESSAN-
DRA OKAMOTO, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 15/04/2020.
PORTARIA N.º 34.190 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA DE LA-
ZARO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
19/04/2020.
PORTARIA N.º 34.191 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CRISTIANE BITTEN-
COURT GIL, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
19/04/2020.
PORTARIA N.º 34.192 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GISELE MADI DE 
FREITAS, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 14/04/2020.
PORTARIA N.º 34.193 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GUSTAVO DE ABREU 
RIBEIRO, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 14/04/2020.
PORTARIA N.º 34.194 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LUCIANY ANGELA 
CASSANDRE MONTEIRO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Procuradoria-Geral do Município, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 18/04/2020.
PORTARIA N.º 34.195 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIA RITA DE CASSIA 
OLIVEIRA CURY, Médico Infectologista, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 17/04/2020.
PORTARIA N.º 34.196 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIO SONCIN NETO, 
Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, 
da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 17/04/2020.
PORTARIA N.º 34.197 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) PATRICIA ALVES 
CANTO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
14/04/2020.
PORTARIA N.º 939 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Eliana Aparecida Najem 
Racaneli, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. 
Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, 
a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem 
como no procedimento anexo ao Interno nº 051/2020 – Coordena-
doria de Gestão de Pessoas, a servidora JULIANA RODRIGUES 
DE MORAES HOMSI, responda como incursa nas penas atribuí-
das à violação dos incisos I, II, III e VII do artigo 204; inciso XV, do 
artigo 205; e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar 
n.º 05/90; incisos I, II, VI e X, do artigo 46, da Lei Complementar 
nº 138/2001. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição 
da servidora pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do 
artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.198 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VILMAR ELIAS DE 
OLIVEIRA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 18/04/2020.
PORTARIA N.º 34.199 DE 20 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VIVIANI ZAFFANI, Agen-
te Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 14/04/2020.
PORTARIA N.º 34.204 DE 20 DE ABRIL DE 2020
RELOTA, o servidor RENAN OCTAVIO FERNANDES da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo 
para a Secretaria Municipal de Saúde, retroagindo os efeitos desta 

a 14 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.205 DE 20 DE ABRIL DE 2020
RELOTA, a servidora DENISE RAMOS TEIXEIRA da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, surtindo os efeitos desta a partir de 
20 de abril de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.592
DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fi ns de instituição de servidão de 
passagem, parte do imóvel, objeto da matrícula nº 2.059 do 1º ORI.
PREFEITO EDINHO ARAÚHO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, incisos V e VI, da Lei Orgânica Municipal e 
art. 40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada como sendo de utilidade pública, parte imóvel 
objeto da matrícula nº 2.059 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto, visando a instituição de servidão de 
passagem na área descrita abaixo, para instalação de interceptor 
de esgoto na margem esquerda do Córrego Felicidade:
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordena-
das E 673010,68 m e N 7700331,02 m, situado no limite entre as 
propriedades das Matrículas nº 2.059 e 182.821 do 1º C.R.I., deste, 
segue confrontando coma Matrícula nº 2.059 com os seguintes 
azimutes e distâncias: azimute de 103º40’16’’ e distância 5,52 m 
até o vértice 2; azimute de 101º11’30’’ e distância de 76,51 m, até o 
vértice 3; azimute de 107º03’19’’ e distância 54,18 m, até o vértice 
4, situado no limite com o imóvel de propriedade de Constroeste 
Construtora e Participações LTDA; deste segue nesta confrontação 
com azimute de 193º17’04’’ e distância de 6,01 m, até o vértice 5; 
deste segue confrontando com o imóvel da Matrícula nº 2.059 com 
os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 287º03’19’’ e distân-
cia de 54,58 m, até o vértice 6; azimute de 281º11’30’’ e distância 
de 75,96 m, até o vértice 7; azimute de 283º40’16’’ e distância de 
6,18 m, até o vértice 8, situado no limite com o imóvel da Matrícula 
nº 182.821; deste, segue com azimute de 19º15’33’’ e distância de 
6,08 m, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
encerrado uma área de 821,98 metros quadrados.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 22 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126 º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SeMAE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costumes e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.593
DE 22 DE ABRIL DE 2020.
Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 5º da Lei nº 13.369, de 27 de novembro de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.903.000,00 (seis milhões, 
novecentos e três mil reais), para reforço das dotações orçamentá-
rias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383 R$ 112.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1010.4490.51.01 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 279 R$ 6.791.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem de anulações parciais das dotações orçamentá-
rias a seguir descritas, nos termos do que dispõe o inciso III do §1º 
do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 112.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 307 R$ 2.300.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331 R$ 1.000.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 343 R$ 491.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.004.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 316 R$ 3.000.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3350.43.01 – Subvenções sociais
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

INSTRUÇÃO NORMATIVA - PGM - Nº 02/2020
DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Revoga a Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2020. 
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos dos artigos 2º a 6º, do Decreto nº 
18.558/20, 
Considerando a edição da Resolução nº 314, de 20 de abril de 
2020 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu artigo 3º, 
determina a retomada dos prazos de todos os processos judiciais 
e administrativos, que tramitem por meio eletrônico, em todos os 
graus de jurisdição, a partir de 04 de maio de 2020, com exceção 
daqueles que tramitam no Supremo Tribunal Federal e na Justiça 
Eleitoral;
Considerando a edição do Ato Conjunto TST.GP.GVP.CGJT Nº 
170, de 17 de abril de 2020, que em seu artigo 2º prevê a volta da 
fl uência dos prazos dos processos eletrônicos no âmbito daquele 
Tribunal; 
Considerando o noticiado no Ofício nº 318/2020, do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 23.03.2020, 
sobre a suspensão dos prazos legislativos até o fi nal do mês de 
abril deste ano;  
RESOLVE: 
Art. 1º - Revogar integralmente a Instrução Normativa – PGM – nº 
01, de 23 de março de 2020 a partir de 04.05.2020.
Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua 
publicação.
São José do Rio Preto, 22 de abril de 2020.
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO 

LEI Nº 13.458 
DE 16 DE ABRIL DE 2020. 
Autoriza a alienação de bens imóveis no Município, para 
instalação de empresas e atividades comerciais, industriais e de 
serviços, e dá outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam autorizadas as alienações, mediante venda através de licitação pública, avaliação prévia e 
demais condições estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93, dos imóveis abaixo relacionados, conforme 
croquis, memoriais descritivos, matrículas e laudos de avaliação que integram esta Lei: 

TABELA 01 
 

Localização Descrição Metragem Matrícula 
Residencial Santa 
Inês 

Rua Deodato de Oliveira 1.001,25m² 77.634 - 1º ORI 

Parque BR 
Empresarial - A 

Av. Dr. Ney Santos da Silva 
Ramos 

1.812,14m² 158.935 a 158.937 - 1º ORI 

Parque BR 
Empresarial - B 

Av. Dr. Ney Santos da Silva 
Ramos 

1.672,40m² 158.938 a 158.940 - 1º ORI 

Santa Filomena Rua Rafael Pereira 1.663,33m² 99.318 a 99.324 – 1º ORI 
Parque das Amoras II 
- A 

Rua Antonio Jesus Bertolin 1.619,66m² 73.792, 73.793, 73.814, 73.815, 
parte 73.794 e parte 73.813 – 
2º ORI 

Parque das Amoras II 
- B 

Rua Antonio Jesus Bertolin 1.619,55m² 73.795, 73.796, 73.811, 73.812, 
parte 73.794, parte 73.797, 
parte 73.810 e parte 73.813 – 
2º ORI 

Parque das Amoras II 
- C 

Rua Antonio Jesus Bertolin 1.619,53m² 73.798, 73.799, 73.808, 73.809, 
parte 73.798 e parte 73.810 – 
2º ORI 

Art. 2º Os imóveis descritos na TABELA 01 do artigo 1º destinam-se exclusivamente à instalação de 
empresa e para uso em atividade comercial, industrial e de serviços permitidos em Zona que se 
localizam e demais disposições da Lei nº 5.135/92 e suas alterações, conforme Anexo 01 que passa a 
ser parte integrante desta Lei. 
Parágrafo único. Nos loteamentos Residencial Santa Inês e Santa Filomena, estão excluídos os usos 
dos CNAEs 1610; 1622; 1629; 2222; 2223; 2229; 2330; 2391; 2511;2512;2532; 2539; 25420; 2599; 
2821; 2822; 2823; 2824; 2825; 2832; 2833; 2851; 2852; 2861; 2862; 2863; 28640; 2865; 2866; 28691; 
2941; 2942; 2943; 2944; 2945; 3032; 3091; 3092; 3099; 3101; 3102; 3103; 3104; 3299; 5821; 5822; 
5823; 5829 e suas extensões, constantes na Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/2018, de 
13/11/2018. 
Art. 3º Poderão participar do procedimento para alienação das áreas descritas no artigo 1º desta Lei, 
pessoas jurídicas, mediante as condições fixadas em Edital da Licitação. 
Art. 4º O licitante vencedor poderá pagar o imóvel à vista ou de forma parcelada, em até 30 (trinta) 
meses consecutivos, sendo as parcelas corrigidas anualmente pelo IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Aplicado), ou outro índice que vier a substituí-lo. 
Parágrafo único. Em caso de opção pelo pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela dar-
se-á após 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura do Compromisso de Venda e Compra, 
sendo que o Município, por meio da Secretaria competente, que emitirá um carnê para o pagamento das 
parcelas mensais. 
 
Art. 5º Para incentivo na compra das áreas previstas no artigo 1º desta Lei, o Município utilizará os 
benefícios e critérios previstos nas Leis nº 5.076/1992 e 10.029/2007 seguinte(s): 
I – Será concedida a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) à empresa adquirente nos 
termos desta Lei, pelo prazo de 4 (quatro) anos contados da aprovação do Alvará de Construção e início 
da obra, mediante requerimento da empresa e laudo técnico de vistoria emitido pela Secretaria Municipal 
de Obras, atestando a construção; 
II – O deferimento do pedido de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) resultará na 
isenção no exercício subsequente; 

 

III – Em caso de instalação de empresas que, por sua natureza e porte, de relevante interesse do 
Município, poderá excepcionalmente conceder o desconto de até 50 % (cinquenta por cento) do preço 
das áreas alienadas. 
Art. 6º As empresas interessadas na obtenção dos benefícios do artigo 5º desta Lei, solicitarão sua 
habilitação mediante requerimento no Protocolo Geral do Poupatempo ou Ganha Tempo, instruído do 
“Estudo de Viabilidade Técnica”, conforme roteiro constante do Anexo II da Lei nº 5.076/1992. 
Art. 7º A Comissão Municipal de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico será responsável pela 
análise e julgamento do Estudo de Viabilidade Técnica e emitirá parecer para despacho decisório do 
Secretário de Planejamento Estratégico quanto a concessão dos benefícios constantes do artigo 5º 
desta Lei. 
Art. 8º A empresa adquirente terá o prazo para início da construção de 12 (doze) meses contados a 
partir da data da assinatura do instrumento de Compromisso de Venda e Compra e de 36 (trinta e seis) 
meses, contados da mesma data, para a conclusão integral do projeto construtivo, com a apresentação 
do Habite-se. 
Art. 9º O início operacional das atividades empresariais deverá ocorrer, no máximo, dentro de 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do instrumento de Compromisso Particular de 
Venda e Compra. 
Art. 10 A fiscalização do cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 8º e 9º desta Lei ficará a 
cargo da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Art. 11 A empresa adquirente do imóvel terá seu nome inscrito no cadastro do Departamento de Tributos 
Imobiliários (IPTU) para fins da emissão dos carnês de imposto e posterior responsabilização em 
eventual e futura execução, desde a assinatura do Compromisso de Venda e Compra. 
Art. 12 O compromissário comprador não poderá realizar no imóvel adquirido nenhuma construção em 
desacordo com as disposições da Lei Municipal nº 5.135/1992 e posteriores alterações, sujeitando-se 
ainda às diretrizes da CETESB para o ramo de atividade. 
Art. 13 A inadimplência da empresa adquirente ensejará na reversão da área ao patrimônio municipal, 
sem ônus à Municipalidade, independente de interpelação judicial, inclusive das benfeitorias realizadas. 
Art. 14 Após a quitação do pagamento, e atendidos todos os dispositivos constantes do Compromisso 
de Venda e Compra desta Lei, a empresa adquirente poderá receber a escritura pública do imóvel, 
desde que não haja nenhum débito com o Município e que já tenha obtido o Habite-se total da 
construção. 
Parágrafo único. A outorga da escritura do imóvel poderá ser realizada antes das condições 
estabelecidas no caput deste artigo, desde que não haja nenhum tipo de débito com o Município, caso a 
empresa adquirente necessite de linhas de crédito para implantação e instalação das atividades 
empresariais no local, devendo formalizar o pedido que será analisado pela Comissão Municipal de 
Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. 
Art. 15 As empresas adquirentes poderão requerer a transferência da venda a terceiros, mediante 
autorização do Município, desde que o terceiro assuma todas as obrigações e condições impostas pela 
presente Lei. 
Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local. 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
23 de abril de 2020

LEI Nº 13.459
DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal da Infância e Adoles-
cência – PMIA e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Plano Municipal para Infância e Adolescência – 
PMIA de São José do Rio Preto – SP, com a fi nalidade de asse-
gurar a proteção integral, a promoção e a defesa da criança e do 
adolescente, enquanto sujeitos de direito.
Art. 2º Constituem diretrizes do Plano Municipal para Infância e 
Adolescência – PMIA:
I – prioridade absoluta para crianças e adolescentes;
II – prevalência de mecanismos de transparência, participação e 
controle social;
III – articulação e complementação dos planos nacional, estaduais, 
distrital e municipais pela Primeira Infância;
IV – integralidade do Plano, abrangendo todos os direitos da crian-
ça no contexto familiar, comunitário e institucional;
V - multissetorialidade das ações;
VI - foco nos resultados;
VII - desenvolvimento de políticas públicas articuladas, intersetoria-
lidade e trabalho em rede;
VIII – atenção à prioridade absoluta na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), no Plano Plurianual (PPA) e no Orçamento.
Art. 3º Constituem objetivos a serem alcançados com a implemen-
tação do Plano Municipal para Infância e Adolescência, dentre 
outros:
I - aumentar a visibilidade e proporcionar o acesso a serviços assis-
tenciais (saúde, assistência e educação) a crianças e adolescentes, 
vítimas de negligências, maus tratos e violência doméstica;
II - expandir a oferta de vagas em creche;
III - ampliar o acesso e frequência de crianças e adolescentes aos 
programas, projetos e serviços de esporte, cultura e de proteção 
para promoção de hábitos saudáveis de vida; 
IV – fortalecer o sistema de garantias de direitos;
V – incentivar e favorecer o diálogo entre as Secretarias Municipais, 
órgãos do governo, Conselhos e Sociedade Civil.
Art. 4º O Plano Municipal para a Infância e Adolescência de São 
José do Rio Preto é um Plano Decenal, a ser cumprido até 2029, 
cuja implementação será em curto, médio e longo prazo. 
Art. 5º A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto deverá, 
a cada ano, no período de elaboração da lei orçamentária anual, 
apresentar suas metas de resultados e seu respectivo plano de 
ação, para a efetivação das diretrizes e dos objetivos e proposituras 
do Plano Decenal.
Art. 6º Fica instituída a Comissão de Avaliação e Acompanhamento 
com o objetivo de realizar o monitoramento e avaliação das ações 
do Plano Municipal para a Infância e Adolescência, bem como anali-
sar os avanços e as difi culdades enfrentadas na sua execução.
Art. 7º O Plano Municipal para a Infância e Adolescência será 
acompanhado pelos seguintes órgãos:
I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA;
II – Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação – CMAA.
§ 1º A Comissão referida no inciso II será composta por represen-
tantes dos seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento; Secretaria Municipal de Assistência Social; Se-
cretaria Municipal de Cultura; Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de 
Saúde; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente- 
CMDCA.
§ 2º A designação dos servidores para composição da Comissão 
supra fi cará a cargo de cada órgão, mediante ato administrativo 
próprio.
Art. 8º São atribuições da Comissão Municipal de Acompanhamento 
e Avaliação-CMAA:
I - promover reuniões para estudo, análise e acompanhamento dos 
dados encaminhados pelos órgãos implementadores do Plano;
II - organizar consultas públicas para analisar os dados preliminares 
de monitoramento e a avaliação do Plano Municipal para a Infância 
e Adolescência; 
III - sistematizar os resultados da consulta pública em documento;
IV - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos 
respectivos sítios institucionais da internet, da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto;
V - analisar e propor ações para assegurar a implementação do 
plano;
VI - analisar e propor a revisão das ações, com vistas à melhoria 
do alcance do objetivo maior de transformar a vida das crianças e 
adolescentes;
VII – acompanhar, fi scalizar e avaliar o Programa “PREFEITO AMI-
GO DA CRIANÇA”.
Art. 9º As despesas com a execução desta Lei estarão condiciona-
das à existência de dotação orçamentária, capacidade fi nanceira e 
prévia anuência das respectivas secretarias envolvidas.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 – 
PROCESSO SICOM 383/2020
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas diárias, 
os quais serão utilizados durante um período de 12 (doze) meses, 
para execução das análises pelo Laboratório Microbiológico do 
SeMAE de São José do Rio Preto.
Fica designado o dia 24.04.2020, às 13:00 h, para a retomada da 
sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos 
trabalhos.
São José do Rio Preto, 22.04.2020 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro - SeMAE.
S. J. Rio Preto 22.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18706/2020

Fica notifi cada a empresa, LUX RIO PRETO REPRESENTAÇÕES 
LTDA ME, localizada na Av. Fernando Costa, 1089 – Vila Maceno – 
CEP: 15061-000 -São José do Rio Preto/SP, datada em 14/04/2020, 
motivos da notifi cação: Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun 
n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa 
de 2002,59 x1 UFIR R$7.589,82 ou cassação/bloqueio de alvará. O 
não cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada 
fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma 
vez que foi constatado que a empresa não permanece com sua 
atividade no local.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 17/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou 
dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa SILMARA ISABEL 
DE SOUZA SALIM, inscrito no cadastro de pessoa física sob nº 
147.370.378-69, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE IN-
FRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 21841 EM 10/03/2020, EM 
VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publica-
ção deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será conce-
dido uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta 
por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir 
do 5º dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no 
caput do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 
a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.    
São José do Rio Preto, 22 de Abril de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 18/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou dele 
tiverem conhecimento que, fi ca a empresa ANDERSON SILVA 
RAMOS 36154540817, inscrito no cadastro de pessoa jurídica sob 
nº 30.706.388/0001-01, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE 
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22168 EM 28/02/2020, 
EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publica-
ção deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.

O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será concedi-
do uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta por 
cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir do 5º 
dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no caput 
do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 
a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDI-
TAL que será publicado pela Imprensa local.  
São José do Rio Preto, 22 de Abril de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
42/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar 
Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 14 da 
Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, fi cam as pessoas 
jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES 
NACIONAL:
CNPJ: 36.670.500/0001-88
Razão Social: LAURA DE FATIMA DE MEDEIROS GIOLLI LTDA
Conforme processamento realizado, em 22 de Abril de 2020, pela 
Receita Federal do Brasil as empresas acima mencionadas incorre-
ram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregu-
lar. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da Lei Comple-
mentar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo 
SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da publicação deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do 
POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 22 de Abril de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal Chefe 
da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Alessandro Aparecido Domingues -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade Urbana (div. 
017), vencimento em 30/01/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se (segundo 
Sandra Silva)”, na data 15/04/2020.
São José do Rio Preto, 22 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 01/2020-SMS

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLI-
CO: Considerando a inviabilidade de competição entre as orga-
nizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do 
objeto da parceria, visto que as metas somente serão atingidas por 
Entidade específi ca, o Secretário Municipal de Saúde de São José 
do Rio Preto JUSTIFICA a ausência do CHAMAMENTO PÚBLICO 
e determina a abertura de PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para a celebração de parceria com Or-
ganização da Sociedade Civil, para concessão de Subvenção, em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 
e com o Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 
conforme segue: 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
23 de abril de 2020

OBJETO: Prestação de atendimento multidisciplinar e multiprofi s-
sional em Habilitação e Reabilitação às pessoas com defi ciências 
físicas, visando sua total integração no meio familiar social, através 
do desenvolvimento de suas habilidades, sem distinção de raça, 
sexo, condição social, credo político ou religioso.
ENTIDADE: Associação de Reabilitação da Criança Defi ciente – 
ARCD.
CNPJ DA ENTIDADE: 10.381.764/0001-28
ENDEREÇO DA ENTIDADE: Avenida da Luz, nº 2525, Jardim Tar-
raf II, CEP 15.092-150, São José do Rio Preto – SP.
VALOR DA PARCERIA: R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatro-
centos mil reais) por 24 (vinte e quatro) meses.
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração.
Nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
nº 02/2016, de 03 de agosto de 2016 e do Decreto Municipal nº 
17.708, de 07 de fevereiro de 2017, considerando o Plano de Tra-
balho apresentado pela Entidade, com aprovação da Equipe Técni-
ca desta Secretaria e aprovação AD REFERENDUM do Concelho 
Municipal de Saúde, fi ca CONVOCADA a Entidade, no prazo de até 
15 (quinze) dias, apresentar os seguintes documentos:
1) Comprovação de que a Entidade é regida por normas de 
organização interna que prevejam, expressamente:
a) objetivos voltados à promoção de atividades e fi nalidades 
de relevância pública e social; (artigo 33 da Lei 13.019, de 2014)
b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social 
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (artigo 33 da 
Lei 13.019, de 2014)
c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; (artigo 
33 da Lei 13.019, de 2014)
2) Comprovação de que a Entidade possui:
a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro 
ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria 
seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou 
dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por 
ato específi co de cada ente na hipótese de nenhuma organização 
atingi-los; (artigo 33 da Lei 13.019, de 2014)
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante; (artigo 33 da Lei 13.019, de 
2014)
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e opera-
cional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos 
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. (artigo 33 
da Lei 13.019, de 2014)
3) Certidões de regularidade fi scal, previdenciária, tributá-
ria, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação 
aplicável de cada ente federado; (artigo 34 da Lei 13.019, de 2014)
4) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de 
registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais altera-
ções ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplifi ca-
da emitida por junta comercial;  (artigo 34 da Lei 13.019, de 2014)
5) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; (artigo 
34 da Lei 13.019, de 2014)
6) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade 
e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; 
(artigo 34 da Lei 13.019, de 2014)
7) comprovação de que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado;  (artigo 3 da Lei 13.019, de 
2014)
8) Comprovação de que não está impedida de celebrar as 
parcerias previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019 de 2014, 
pelos seguintes motivos:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, 
não esteja autorizada a funcionar no território nacional;
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria ante-
riormente celebrada;
c) tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 
colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respec-
tivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 
colateral ou por afi nidade, até o segundo grau;
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública 
nos últimos cinco anos, exceto se:
• for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quita-
dos os débitos eventualmente imputados;
• for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
• a apreciação das contas estiver pendente de decisão 
sobre recurso com efeito suspensivo; 
e) tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo 
período que durar a penalidade:
• suspensão de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração;
• declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública;
• a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;
• a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou re-
jeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
g) tenha entre seus dirigentes pessoa:
• cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos;
• julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confi ança, enquanto 
durar a inabilitação;
• considerada responsável por ato de improbidade, enquan-
to durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
9) declaração de que a OSC não está impedida de cele-
brar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, 
portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações; (artigo 165, 
inciso X, das Instruções nº 02/2016 do TCE)
10) Demais documentos estabelecidos na Lei Federal nº 
13.019/2014, no Decreto Municipal nº 17.708/2017 e nas Instru-
ções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
necessários para celebração de parcerias com as Organizações da 
Sociedade Civil.
A não apresentação dos documentos solicitados, dentro do prazo 
estabelecido na presente CONVOCAÇÃO implicará na impossibili-
dade de celebração da parceria.
São José do Rio Preto, 22 de abril de 2020.

ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 
EDITAL N° 43/2020  
22 DE ABRIL DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io  das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a  apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrupção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID-19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do  art igo 46 da Lei Complementar  n°  178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme  encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n°  12.214/2004,  até a data do efet ivo pagamento.  
 
 

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

ATLANTA CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

3104410 46.099.693/0001-12 

09/2015               
10/2015               
11/2015 
12/2015               
01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     
09/2016                
10/2016                
11/2016                
12/2016     

ISSQN 

BRUMARIO CONSULTORIA 
EM INFORMATICA LTDA 
EPP 

3146460 15.482.604/0001-99   

09/2015               
10/2015               
11/2015 
12/2015               
01/2016                
02/2016     
03/2016                
04/2016                
05/2016                
06/2016                           
07/2016                
08/2016     

ISSQN 

 

 

09/2016                
10/2016                
11/2016                
12/2016   
06/2017                           
07/2017                
08/2017     
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
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10/2018                
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12/2018   
02/2019    
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04/2019                
05/2019                
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PROFIV GENETICA 
ANIMAL LTDA 3178570 17.186.480/0001-20   
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12/2015                
02/2016     
04/2016                
05/2016                
08/2016     
09/2016                
10/2016                
12/2016   
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07/2017                
08/2017     
09/2017                
10/2017                
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12/2017  
01/2018                
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03/2018                
04/2018                
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07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018                
11/2018                

 
ISSQN 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 22 de abr i l  de 2020 .  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

12/2018 
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 16/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA através do presente edital, o contribuinte abaixo citado, tendo 
em vista que a notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios por motivo de não procurado. 
Esclarecemos que para dar andamento a solicitação de revisão do IPTU/2020 do cadastro 04.11961/000, se faz 
necessário, justificar o pedido e apresentar razões para que a revisão seja feita, juntando ainda documentação 
comprobatória do alegado. 
Outrossim, informamos que a não apresentação da documentação retro solicitada num prazo máximo de 30 
(trinta) dias culminará no arquivamento do pedido sem análise do mérito. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA 2020000072124 

São José do Rio Preto (SP), 22 de abril de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                     Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                     Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 030/2020, objeto do Processo Licitatório nº 033/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO:A presente licitação tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Rubens de Oliveira Botas, conforme 
memorial, projeto, cronograma e planilhas anexas a este edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 08 de maio de 2020, 
às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 23/04/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da 
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 22/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

23 DE ABRIL DE 2020 – QUINTA-FEIRA – 17:00 HORAS

ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
01 – 07/20 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto a 
área de propriedade de Amaro Queiroz Empreendimentos Imobili-
ários SPE Ltda., objeto das matrículas nos 68.388 e 68.389 do 1º 
ORI. (QUÓRUM: TRÊS QUINTOS)
02 – 11/20 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto 
a área de propriedade de Marcia Catarina Panzarini Baida e Outro, 
objeto da matrícula nº 45.946, do 2º ORI.  (QUÓRUM: TRÊS QUIN-
TOS) 

PROJETOS DE LEI
03 – 78/20 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT
Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, do 
Município de São José do Rio Preto - SP. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)
04 – 32/19 – VER. JEAN DORNELAS – 2ª DISC./VOT (COM 
EMENDAS)
Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que te-
nham sido condenadas pela lei federal nº 11.340, no âmbito do mu-
nicípio de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
05- 261/19 – VER. ZÉ DA ACADEMIA – 1ª DISC./VOT
Insere o § 4º no art. 1º da Lei Municipal nº 5.425, de 7 de dezembro 
de 1993, que institui o auxílio atleta amador, conforme especifi ca, 
permitindo a concessão de Auxílio Atleta à técnicos desportivos 
amadores de modalidades esportivas não inclusas nos Calendários 
dos Jogos Abertos e dos Jogos Regionais. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)
06 – 76/20 – VER. RENATO PUPO  1ª DISC./VOT
Institui o uso do “COLAR DE GIRASSOL” como instrumento auxiliar 
de orientação, para identifi cação de pessoas com defi ciências 
ocultas, no âmbito de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

07 – 03/2020 – MESA DIRETORA – 2ª DISC./VOT (COM EMEN-
DA)
Fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2021/2024, na 
forma dos arts. 29, VI “e”; e 37, X da CF. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL
Ver. PAULO PAULÉRA
Presidente da Câmara  
16/04/2020

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 06/2020
(10ª Sessão Ordinária –  23/04/2020)

      
Certifi camos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 
810/94, 826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determi-
nações do Regimento Interno/Câmara, que foi protocolizado o 
requerimento de Urgência Especial descrito em sequência abaixo, 
para deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 2ª discussão e 
votação – legalidade/mérito - na 10ª Sessão Ordinária, a realizar-se 
no dia  23/04/2020.
Item/Reqtos.              Proponente                          Projeto – Nº -  
                  Autoria-Assunto 

01 – 327/2020     13(treze)Ver          Lei nº 82/2020 do Ver. Zé da 
Academia, que permite a manutenção ou restabelecimento do 
pagamento do auxílio previsto na Lei Municipal nº 5.425, de 7 de 
dezembro de 1993, durante o período de adoção de medidas para 
enfrentamento da COVID-19 (novo coronavírus), mediante com-
pensação de horas superveniente.
 (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

Diretoria Legislativa
16 de abril de 2020

FLÁVIO ROSSI DE SANTIS
Diretor Legislativo

DL /yyj

COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA 

 

São José do Rio Preto, SP, 20 de abril de 2020. 

 

PAULO PAULERA, Presidente desta Câmara Municipal de 

São José do Rio Preto – SP, pelos poderes que lhe são conferidos, e, em razão das restrições 

necessariamente impostas como medida preventiva de combate à pandemia de COVID-19, 

respeitosamente INFORMA, à todos os senhores Vereadores, Diretorias, Departamentos e 

toda nossa Sociedade, que nesta segunda-feira, dia 20 de abril de 2020, com supedâneo na 

autonomia conferida pelo art. 16 do Ato da Mesa Diretora nº 03/2020 em vigor, que 

PRORROGA para o dia 10 de maio de 2020 os prazos dispostos nos art. 1º, 2º e 4º deste, 

mantendo os servidores deste Poder Legislativo em teletrabalho e a disposição da 

administração, inclusive em horários flexíveis e para convocação imediata para 

comparecimento presencial, acompanhando o Decreto Executivo Municipal nº 18.591/2020, 

de 20 de abril de 2020. 

Por ser só, antecipa agradecimentos e manifesta protestos 

de respeito, com a certeza de que nossa querida São José do Rio Preto se manterá forte, 

solidária e próspera, sob a proteção de Deus. 

 

PAULO PAULÉRA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
23 de abril de 2020

continua...

1. Contexto operacional: O Austa Participações Ltda. é uma sociedade 
empresária limitada sediada em São José do Rio Preto SP. Iniciou suas ati-
vidades em 1º de março de 1993, e tem por objetivo a administração de 
outras sociedades, participações como quotista e/ ou acionista em socieda-
des e investimentos. Em 31 de dezembro de 2019 a Empresa apresenta 
passivo circulante maior que o ativo circulante em R$ 3.338.089 (R$ 
2.577.921 em 2018). Este desequilíbrio, em 2019 e 2018 é substancialmen-
te representado pela obtenção do empréstimo, que foi objeto de integraliza-
ção de capital na investida Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar 
Ltda. A Administração da Empresa está desenvolvendo estudos para trans-
formação do tipo societário da Empresa em sociedade anônima de capital 
fechado. A Empresa possui investimentos nas seguintes controladas: a. 
Centro Médico Rio Preto Ltda.: O Centro Médico Rio Preto Ltda. é uma 
sociedade empresária limitada sediada em São José do Rio Preto - SP, de-
nominado Hospital Austa. Iniciou suas atividades em 10 de setembro de 
1976, e tem por objetivo a prestação de serviços médico-hospitalares, po-
dendo participar como sócia em outras sociedades, realizando investimen-
tos, participando ou não da administração da sociedade que porventura vier 
a integrar. O Centro Médico Rio Preto Ltda. possui investimento na Empresa 
Austacor - Serviço Especializado de Hemodinâmica Ltda., com a participa-
ção no capital social de 20%. b. Austaclínicas Assistência Médica e Hos-
pitalar Ltda.: O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. é uma 
sociedade limitada, com personalidade jurídica de direito privado, sediada 
em São José do Rio Preto - SP. A Empresa tem como objetivo a prestação 
de serviços médicos, hospitalares e serviços auxiliares de diagnósticos e 
tratamentos, definida como operadora de planos de saúde de acordo com a 
Lei 9.656/1998. Para atendimento dos conveniados dos planos de saúde, os 
serviços são prestados principalmente pelo hospital Centro Médico Rio Pre-
to Ltda. e complementados por outras instituições e médicos previamente 
credenciados em diversos municípios da região da sede. c. Austa Ocupa-
cional e Medicina do Trabalho Ltda.: O Austa Ocupacional e Medicina do 
Trabalho Ltda. é uma sociedade empresária limitada sediada em São José 
do Rio Preto - SP. Iniciou suas atividades em 16 de abril de 1998, e tem por 
objetivo a exploração de prestação de serviços no ramo de medicina ocupa-
cional, UTI móvel, serviços móveis e corretora autônoma de seguros. 2. 
Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: a. 
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas - NBC 
TG 1000 (R1), e com observância às disposições contidas na legislação 
societária brasileira. A Administração avaliou a capacidade da Empresa em 
continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recur-
sos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Ad-
ministração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que pos-
sa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operan-
do. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
pressuposto de continuidade. As demonstrações financeiras, incluindo as 
notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da Empresa, 
cuja autorização para sua conclusão foi dada em 21 de fevereiro de 2020. b. 
Mensuração de valor: As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma em nota 
explicativa. c. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas de-
monstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcio-
nal e de apresentação da Empresa. d. Aplicação de julgamento e práticas 
contábeis críticas na elaboração das demonstrações financeiras: O 
processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização 
de estimativas. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. Itens significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: • Imposto de renda e con-
tribuição social diferidos. • Teste de redução do valor recuperável de ativos. • 
Mensuração do valor justo de instrumentos financeiros. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diver-
gentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido as impreci-
sões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas e premissas 
são revisadas periodicamente. 3. Resumo das principais políticas contá-
beis: As principais políticas contábeis adotadas pela Empresa, nessas de-
monstrações financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas foram apli-
cadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indi-
cado de outra forma. a. Instrumentos financeiros: A Empresa classifica 
seus ativos e passivos financeiros como instrumentos financeiros básicos, 
em conformidade com sua política contábil e por atender as condições da 
seção 11 do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas. Portanto, são ativos financeiros básicos: i) caixa e equi-
valentes de caixa. Os passivos financeiros básicos são: i) empréstimos e fi-
nanciamento; e ii) fornecedores. Os ativos e passivos financeiros básicos 
são mensurados pelo custo amortizado. A Empresa reconhece os ativos e 
passivos financeiros básicos inicialmente na data em que foram originados, 
exceto os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado, que são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Empresa se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Após o 
reconhecimento inicial, os ativos e passivos financeiros básicos são medi-
dos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decresci-
dos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor 
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resulta-
do do exercício. A Empresa desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a entida-
de transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os ris-
cos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Em-
presa desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual 
é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos e passivos financeiros básicos 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - Em reais
Ativo  Nota 2019 2018
Circulante   254.236 117.726
Caixa e equivalentes de caixa   6.738 33.585
Impostos e contribuições a recuperar   247.498 84.141
Não circulante   39.805.154 34.999.303
Investimentos  4 39.778.876 34.965.571
Imobilizado   788 2.138
Intangível   25.490 31.594
Total do ativo   40.059.390 35.117.029

Passivo  Nota 2019 2018
Circulante   3.592.325 2.695.647
Empréstimos e financiamentos  5 3.213.618 2.327.908
Fornecedores   2.833 -
Salários e encargos sociais   33.696 32.371
Impostos e contribuições a recolher   19.006 15.688
Provisão para férias e encargos   55.111 51.569
Obrigações por contrato de parceria  9 244.011 244.011
Outras obrigações   24.050 24.100
Não circulante   7.629.516 5.051.351
Empréstimos e financiamentos  5 7.101.382 4.033.386
Obrigações por contrato de parceria  9 528.134 772.145
IR e CS diferidos  6 - 245.820
Patrimônio líquido  7 28.837.549 27.370.031
Capital social   20.000.000 4.640.000
Ajuste de avaliação patrimonial em controlada   6.819.503 7.345.812
Reserva de lucros   2.018.046 15.384.219
Total do passivo e patrimônio líquido   40.059.390 35.117.029

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 de 2018 - Em reais

  Nota 2019 2018
Receita operacional líquida  8 4.017.236 5.307.540
(Despesas) receitas operacionais   (35.447) 789.373
Despesas com pessoal e encargos   (497.464) (458.090)
Despesas gerais e administrativas   (534.994) (270.985)
Outras receitas operacionais  9 997.011 1.518.448
Lucro antes do resultado financeiro   3.981.789 6.096.913
Resultado financeiro  10 (2.037.091) (333.749)
Despesas financeiras   (2.037.403) (334.421)
Receitas financeiras   312 672
Lucro antes da tributação   1.944.698 5.763.164
Imposto de renda e contribuição social  11
Imposto de renda   - (292.473)
Contribuição social   - (114.041)
Lucro líquido do exercício   1.944.698 5.356.650
Lucro líquido por quota do capital em R$   16.765 46.178

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - Em reais

  2019 2018
Lucro líquido do exercício  1.944.698 5.356.650
Outros resultados abrangentes  - -
Resultado abrangente total  1.944.698 5.356.650

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - Em reais
    Ajuste de
    avaliação
  Capital Quotas em patrimonial em Reserva Lucros
  social tesouraria controlada de lucros acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018  4.640.000 (55.000) 7.966.111 9.979.886 - 22.530.997
Quotas em tesouraria  - 55.000 - - - 55.000
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  - - (867.600) - - (867.600)
Realização dos tributos diferidos de avaliação patrimonial  - - 294.984 - - 294.984
Realização do ajuste de avaliação patrimonial em controlada  - - (47.683) - 47.683 -
Lucro líquido do exercício  - - - - 5.356.650 5.356.650
Retenção de lucros  - - - 5.404.333 (5.404.333) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018  4.640.000 - 7.345.812 15.384.219 - 27.370.031
Integralização de capital com reserva  15.360.000 - - (15.360.000) - -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  - - (723.000) - - (723.000)
Realização dos tributos diferidos de avaliação patrimonial  - - 245.820 - - 245.820
Realização do ajuste de avaliação patrimonial em controlada  - - (49.129) - 49.129 -
Lucro líquido do exercício  - - - - 1.944.698 1.944.698
Retenção de lucros  - - - 1.993.827 (1.993.827) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  20.000.000 - 6.819.503 2.018.046 - 28.837.549

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais  2019 2018
Lucro líquido do exercício  1.944.698 5.356.650
Ajustes por: Depreciações e amortizações  7.454 7.453
Despesas com juros de empréstimos 
 e financiamentos  2.030.264 293.593
Resultado de equivalência patrimonial  (3.000.849) (4.496.038)
(Aumento) redução nos ativos:
Impostos e contribuições a recuperar  (163.357) (4.891)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores  2.833 (12.887)
Salários, encargos sociais, impostos e 
 contribuições a recolher e provisão para férias  8.185 24.396
Obrigações por contrato de parceria  (244.011) 924.152
Outras obrigações  (50) (135.000)
Recursos líquidos provenientes das operações  585.167 1.957.428
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em investida  (4.000.000) (2.000.000)
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital de investida  (65.000) -
Redução de capital de investida  2.252.544 1.153.756
Recursos líquidos provenientes das 
 atividades de investimentos  (1.812.456) (846.244)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos obtidos 
 de terceiros  10.315.000 -
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 
 obtidos de terceiros  (8.391.558) (432.066)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  (723.000) (867.600)
Quotas em tesouraria  - 55.000
Recursos líquidos provenientes das 
 atividades de financiamentos  1.200.442 (1.244.666)
Redução do caixa e equivalentes de caixa  (26.847) (133.482)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  6.738 33.585
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  33.585 167.067
Redução do caixa e equivalentes de caixa  (26.847) (133.482)

Austa Participações S.A.
CNPJ nº 65.709.198/0001-22
Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a administração da 
Austa Participações S.A. submete à apreciação dos seus acionistas o Re-
latório da Administração e suas Demonstrações Financeiras relativas aos 
exercícios de 2019 e 2018. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreen-

dem aquelas incluídas nos dispositivos da Lei No 6.404/76 das Sociedades 
por Ações e suas alterações posteriores. O exercício social de 2019 repre-
sentou um período de importantes realizações nas empresas controladas, 
destacando-se a obtenção da Acreditação da controlada Centro Médico Rio 
Preto Ltda. junto à ONA - Organização Nacional de Acreditação nível 3, o 

lançamento do “Código de Ética e Conduta” do Grupo Austa e o contínuo 
apoio à controlada Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda., no 
atendimento das exigências do órgão regulador. 

São José do Rio Preto, 21 de fevereiro de 2020
Austa Participações S.A. - Dr. Mário Jabur Filho - Diretor Presidente

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - Em reais
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 
quando, somente quando, a Empresa tenha o direito legal de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. b. Caixa e equivalentes de cai-
xa: Compreendem os saldos de dinheiro em caixa e depósitos bancários à 
vista. Para que um investimento financeiro seja qualificado como equivalente 
de caixa, precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de 
caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, 
um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa so-
mente quando tem vencimento original de curto prazo, de três meses ou 
menos da data da aquisição. c. Investimentos: Substancialmente represen-
tados por participações em empresas controladas avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial. Nesse método, a participação proporcional da Em-
presa nos lucros ou prejuízos de suas controladas é reconhecida no resulta-
do. d. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos 
são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor 
recebido do banco, incluindo os custos de transação) e subsequentemente 
demonstrados pelo custo amortizado. Os custos são reconhecidos no resul-
tado do exercício, em despesas financeiras, conforme incorridos. As despe-
sas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efe-
tiva ao longo do prazo do empréstimo ou financiamento, de tal forma que na 
data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os em-
préstimos e financiamentos com vencimento até o encerramento do próximo 
exercício social estão classificados no passivo circulante, e os com prazos 
superiores no passivo não circulante. e. Provisões: As provisões são reco-
nhecidas quando há uma obrigação presente, legal ou não formalizada 
como resultados de eventos passados quando é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e quando o valor possa 
ser estimado com segurança. f. Outros ativos e passivos (circulantes e 
não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando 
for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor 
da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. São 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos 
e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos 
ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário. Os ativos e 
passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. g. Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos: O imposto de renda e a contribuição social 
correntes são calculados com base no lucro real tributável, às alíquotas es-
tabelecidas respectivamente, nos termos da legislação fiscal vigente. O im-
posto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre 
avaliação patrimonial do ativo imobilizado (terrenos), objeto de integraliza-
ção de capital na investida Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar 
Ltda., apresentados no passivo não circulante e são calculados com base 
em alíquotas estabelecidas nos termos da legislação fiscal vigente. h. Ajus-
te de avaliação patrimonial em controlada: A realização do ajuste de ava-
liação patrimonial (reflexo da avaliação patrimonial do ativo imobilizado da 
investida Centro Médico Rio Preto Ltda.) está sendo registrado diretamente 
em lucros acumulados, no patrimônio líquido. i. Partes relacionadas: Rela-

tivas a transações com empresas do grupo, realizadas em condições espe-
cíficas controladas pela Administração da Empresa. Contudo, os parâmetros 
são os de mercado. j. Ativos e passivos contingentes e obrigações le-
gais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais são as seguintes: Ativos contingentes são 
reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis 
são apenas divulgados em nota explicativa. Passivos contingentes são pro-
visionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados 
em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas 
remotas não são provisionados nem divulgados. Obrigações legais são re-
gistradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilida-
des de êxito, de processos em que a Empresa questionou a inconstituciona-
lidade de tributos. k. Capital social: As quotas de capital social são classifi-
cadas como patrimônio líquido. l. Reconhecimento de receita: A receita de 
serviços é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada 
de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da con-
traprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou en-
cargos sobre vendas. A receita financeira é reconhecida com base no méto-
do da taxa de juros efetiva. As demais receitas são sempre reconhecidas 
pelo regime de competência. Uma receita não é reconhecida se há uma in-
certeza significativa de sua realização. m. Lucro líquido por quota: O lucro 
líquido por quota é calculado dividindo-se o lucro pelo número de quotas 
nominativas em poder dos quotistas nos exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2019 e 2018. n. Demonstrações dos fluxos de caixa: As demons-
trações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. 4. Inves-
timentos: a. Composição do saldo:  2019 2018
Centro Médico Rio Preto Ltda.  6.301.581 7.995.207
Austaclínicas Assistência Médica 
 e Hospitalar Ltda.  33.432.812 26.940.661
Austa Ocupacional e Corretora de Seguros Ltda.  42.893 28.113
Sicred - Cooperativa de crédito  1.590 1.590
  39.778.876 34.965.571

b. Movimentação dos investimentos:           Austaclínicas    Austa Ocupacio-
      Centro Médico    Assistência Médica     nal e Medicina
      Rio Preto Ltda.    e Hospitalar Ltda.    do Trabalho Ltda.  Sicred  Total
  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Saldo inicial do investimento  7.995.207 8.561.907 26.940.661 21.003.650 28.113 56.142 1.590 1.590 34.965.571 29.623.289
Aumento de capital  - - 4.000.000 2.000.000 - - - - 4.000.000 2.000.000
Redução de capital  (2.252.544) (1.153.756) - - - - - - (2.252.544) (1.153.756)
Adiantamento para aumento de capital  - - - - 65.000 - - - 65.000 -
Resultado de equivalência patrimonial  558.918 587.056 2.492.151 3.937.011 (50.220) (28.029) - - 3.000.849 4.496.038
Saldo atualizado do investimento  6.301.581 7.995.207 33.432.812 26.940.661 42.893 28.113 1.590 1.590 39.778.876 34.965.571
c. Representação das participações: • Centro Médico Rio Preto Ltda.:
  2019 2018
Capital social - R$  3.874.700 6.127.244
Número de quotas do capital  3.874.700 6.127.244
Quantidade de quotas possuídas pela Investidora  3.874.699 6.127.243
Patrimônio líquido - R$  6.301.585 7.995.210
% de participação  99,99998 99,99998
Valor atualizado do investimento - R$  6.301.581 7.995.207
• Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda.:
  2019 2018
Capital social - R$  21.100.000 17.100.000
Número de quotas do capital  21.100.000 17.100.000
Quantidade de quotas possuídas pela Investidora  21.099.999 17.099.999
Patrimônio líquido - R$  33.432.817 26.940.666
% de participação  99,99998 99,99998
Valor atualizado do investimento - R$  33.432.812 26.940.661
• Austa Ocupacional e Medicina do Trabalho Ltda.:
  2019 2018
Capital social - R$  58.100 58.100
Número de quotas do capital  58.100 58.100
Quantidade de quotas possuídas pela Investidora  58.042 58.042
Patrimônio líquido - R$  42.894 28.115
% de participação  99,99998 99,99998
Valor atualizado do investimento - R$  42.893 28.113
5. Empréstimos e financiamentos: a. Composição do saldo:
    2019   2018
  Circu- Não cir-  Circu- Não cir-
  lante culante Total lante culante Total
Capital 
 de giro  3.213.618 7.101.382 10.315.000 2.327.908 4.033.386 6.361.294

O encargo contratual é de 6,00% a.a. A garantia são avais e bens. b. Com-
posição por ano de vencimento do não circulante:
Ano  2019 2018
2020  - 2.211.126
2021  2.853.890 1.822.260
2022  2.534.584 -
2023  1.712.908 -
  7.101.382 4.033.386
6. Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda 
e contribuição social diferidos foram calculados sobre a avaliação patrimo-
nial do ativo imobilizado de terreno, da seguinte forma:  2018
Avaliação patrimonial - terreno  1.590.600
Realização da avaliação patrimonial  (867.600)
Base de cálculo  723.000
Imposto de renda - 25%  (180.750)
Contribuição social - 9%  (65.070)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (245.820)
Ajuste de avaliação patrimonial  477.180
O saldo foi totalmente realizado no exercício de 2019. 7. Patrimônio líqui-
do: a. Capital social: Composto por 116 cotas em 31 de dezembro de 2019 
e de 2018, no valor nominal de R$ 172.414 (R$ 40.000 em 2018) cada, to-
talmente integralizado e distribuído entre os sócios. b. Ajuste de avaliação 
patrimonial em controlada: Refere-se ao reflexo da avaliação patrimonial 
do ativo imobilizado da investida Centro Médico Rio Preto Ltda., no montan-
te de R$ 6.819.503 em 2019 (R$ 6.868.632 em 2018) que serão realizados 
na proporção das depreciações e baixas dos bens avaliados na controla-
da e R$ 477.180 em 2018 de ajuste de avaliação patrimonial de terrenos 
da Empresa, objeto de integralização de capital na investida Austaclínicas 
Assistência Médica e Hospitalar Ltda. c. Reserva de lucros: Refere-se à 
retenção do saldo remanescente de lucros acumulados. Tem a fi-
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...continuação nalidade de capitalização da Empresa para futuras destinações, 
conforme contrato social, legislação pertinente e deliberação dos sócios. 
8. Receita operacional líquida:   2019 2018
Receita operacional bruta
Serviços prestados (nota 12)  1.077.251 860.098
Resultado de equivalência patrimonial (nota 4)  3.000.849 4.496.038
  4.078.100 5.356.136
Deduções da receita bruta
Impostos incidentes sobre serviços  (60.864) (48.596)
  4.017.236 5.307.540
9. Outras receitas operacionais:  2019 2018
Receita do contrato de parceria financeira (ii)  274.011 305.848
Receita de realização da avaliação do terreno (i)  723.000 867.600
Outras receitas  - 345.000
  997.011 1.518.448
(i) Em 2014, a Administração da Empresa realizou a integralização de ca-
pital na investida Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. com 
imóvel (terreno) que foi objeto de avaliação patrimonial. A avaliação patrimo-
nial foi no montante de R$4.338.000, e este montante está sendo realizado 
para receita em 60 (sessenta) meses. (ii) Refere-se a valor recebido à título 
de reciprocidade, registrados no passivo, para determinada instituição finan-
ceira, nos serviços de processamento dos créditos de salários de todos os 
empregados, médicos e demais profissionais conveniados. O valor recebido 
será apropriado para receita no período contratual. Caso o contrato não seja 
cumprido, a Empresa deverá restituir a instituição financeira no montante 
equivalente aos meses restantes. No exercício de 2019 foi registrado como 
receita o montante de R$274.011 (R$305.848 em 2018), restando a ser 
apropriado o montante de R$772.145, registrado no passivo circulante e 
não circulante. 10. Resultado financeiro líquido:  2019 2018
Receitas financeiras
Aplicações financeiras  312 672
  312 672
Despesas financeiras
Juros passivos (i)  (2.030.264) (293.593)
Outras despesas financeiras  (7.139) (40.828)
  (2.037.403) (334.421)
  (2.037.091) (333.749)
(i) Refere-se ao reconhecimento da despesa de juros na liquidação de con-
trato de empréstimo, ocorrido em 2019. 11. Imposto de renda e da contri-
buição social - correntes e diferidos: a. Correntes: O imposto de renda 
e a contribuição social foram apurados pelo lucro real da seguinte forma:
  2019 2018
Lucro antes da tributação  1.944.698 5.763.164
Exclusões
Resultado de equivalência patrimonial  (3.000.849) (4.496.038)
Total das exclusões  (3.000.849) (4.496.038)
Base de cálculo  (1.056.151) 1.267.126
Imposto de renda
Imposto de renda - 15%  - 190.069
Programa de alimentação ao trabalhador - 4%  - (309)
Adicional do imposto de renda - 10%  - 10.713
  - 292.473
Contribuição social - 9%  - 114.041
b. Diferidos: De acordo com a legislação fiscal atual, a Empresa possui 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social para com-
pensação futura com o IR pessoa jurídica e a CS sobre o lucro. 

Podem ser assim resumidos:  2019
Prejuízos fiscais  1.056.151
Imposto de renda - 25%  264.038
Base de cálculo negativa  1.056.151
Contribuição social - 9%  95.054
Total dos tributos diferidos  359.092
Esses ativos tributários, conservadoramente, não estão registrados contabil-
mente, em decorrência de não haver expectativa de realização a curto pra-
zo. 12. Partes relacionadas: Os valores de serviços prestados com partes 
relacionadas estão assim resumidos:  2019 2018
Centro Médico Rio Preto Ltda.  1.077.251 860.098
Refere-se a receita de rateio de despesas. 13. Instrumentos financeiros e 
gerenciamento de risco: a. Considerações gerais: A Administração man-
tém operações com instrumentos financeiros cujos riscos são administrados 
por meio de estratégias de posições financeiras e sistemas de limites de ex-
posição. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para 
refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Empresa. 
Todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e 
restritas aos instrumentos a seguir relacionados:   Classifi-
  Nota 2019 2018 cação
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa   6.738 33.585 (i)
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos  5 10.315.000 6.361.294 (ii)
Classificação: (i) Ativos ao custo amortizado. (ii) Passivos ao custo amorti-
zado. b. Fatores de risco que podem afetar os negócios da Administra-
ção: Os principais fatores de risco que a Administração está exposta reflete 
em aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos 
estratégicos-operacionais (tais como mudanças relevantes na estrutura) são 
endereçados pelo modelo de gestão da Administração. A administração dos 
riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de 
políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de controle 
visando a liquidez, rentabilidade e segurança. A Administração possui uma 
política conservadora de gestão dos recursos, instrumentos e riscos finan-
ceiros monitorada pela Administração, sendo que esta possui como princi-
pais objetivos preservar o valor e a liquidez dos ativos financeiros e garantir 
recursos financeiros para o bom andamento dos negócios, incluindo suas 
expansões. Os principais riscos financeiros considerados pela gestão da 
Administração são: • Risco de crédito. • Risco de liquidez. • Risco de taxas 
de juros. A Administração não efetua aplicações de caráter especulativa em 
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Essa nota explicativa apre-
senta informações sobre a exposição da Empresa a cada um dos riscos 
supramencionados, os objetivos, políticas e processos para a mensuração e 
gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital. Divulgações quanti-
tativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. 
c. Risco de crédito: Os instrumentos financeiros que submetem a Admi-
nistração a riscos de crédito de contraparte são representados, fundamen-
talmente, por caixa e equivalentes de caixa. Os riscos de crédito de caixa e 
equivalentes de caixa decorrem, principalmente, da incapacidade de insti-
tuições financeiras cumprirem suas obrigações financeiras com a Empresa. 
Regularmente a Administração executa análise de crédito das instituições 
nas quais mantém relacionamento através de diversas metodologias que 
avaliam liquidez, solvência, alavancagem, qualidade da carteira, dentre 
outras. Equivalentes de caixa são mantidos somente em instituições com 
histórico de sólida posição de crédito, privilegiando segurança e liquidez. A 
exposição máxima do risco de crédito está demonstrada abaixo: 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Quotistas e Administradores do Austa Participações Ltda. - São José 
do Rio Preto SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do 
Austa Participações Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opi-
nião, exceto quanto aos efeitos e pelos possíveis efeitos dos assuntos co-
mentados no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Austa Participa-
ções Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias 
empresas. Base para opinião com ressalva: Demonstrações financeiras 
consolidadas: A Empresa não está divulgando as demonstrações financei-
ras consolidadas em conjunto, ou separadamente, às demonstrações finan-
ceiras individuais, conforme requerido pelo CPC/PME, seção 9 - Demons-
trações consolidadas e separadas. Imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos da Investida: A investida Centro Médico Rio Preto Ltda. regis-
tra no ativo não circulante, o montante de R$ 3.651.998, de imposto de 
renda e contribuição social diferidos sobre adições temporárias, prejuízos 
fiscais e base negativa da contribuição social, fundamentados na expectati-
va de lucros tributáveis futuros em suas operações próprias. Contudo, não 
nos foi possível avaliar, no momento, esta capacidade provável de geração 
de lucros tributáveis futuros que possibilitam a realização de tais créditos da 
Investida. Contas a receber de clientes da Investida: A investida Centro 
Médico Rio Preto Ltda. não registrou pelo regime de competência, no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2019, receitas com serviços hospitalares 
prestados no montante de R$ 3.147.678. Como decorrência desse procedi-
mento, em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da investida está a 
menor no montante mencionado; o patrimônio líquido e o resultado do exer-
cício da investida estão a menor em R$ 1.986.577, líquidos dos efeitos tribu-
tários. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-

mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos: Auditoria 
dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores corres-
pondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados 
para fins comparativos, foram anteriormente por nós auditados, cujo relató-
rio, datado de 22 de fevereiro de 2019, continha modificações sobre a não 
divulgação das demonstrações financeiras consolidadas; e modificações no 
relatório dos auditores independentes da Investida Centro Médico Rio Preto 
Ltda. dos seguintes assuntos: não realização do imposto de renda e contri-
buição social diferidos e a falta de registro pelo regime de competência de 
receitas com serviços hospitalares prestados. Responsabilidades da ad-
ministração e da governança pelas demonstrações financeiras: A admi-
nistração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeti-
vo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos. Ribeirão Preto SP, 21 de fevereiro de 2020.

Moore Prisma Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda.
CRC 2SP024067/O-6

Hildebrando Camargo
CRC 1SP192229/O-8

  2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa  6.738 33.585
d. Risco de liquidez: O risco de liquidez surge da possibilidade da Empresa 
não poder cumprir com as suas obrigações contratadas nas datas previstas 
e necessidades de caixa devido às restrições de liquidez do mercado. Para 
mitigar esse risco, a Administração possui linhas de crédito rotativo, que 
aumentam a liquidez no curto prazo e possibilitam maior eficiência na ges-
tão do caixa, sendo consistente com o seu foco estratégico na redução do 
custo do capital. As principais fontes da Empresa derivam do fluxo de caixa 
gerado por suas operações, fornecedores e empréstimos e financiamentos. 
A Administração acredita que essas fontes são adequadas para atender aos 
seus atuais usos de fundos, o que inclui, mas não se limita, o capital de giro, 
capital de investimento, amortização de dívidas e pagamento de dividendos. 
O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez e refletem o fluxo finan-
ceiro da Empresa:    2019
  Fluxo Até Acima
Ativos  de caixa um ano de um ano
Caixa e equivalentes de caixa  6.738 6.738 -
Passivos
Empréstimos e financiamentos  10.315.000 3.213.618 7.101.382
    2018
  Fluxo Até Acima
Ativos  de caixa um ano de um ano
Caixa e equivalentes de caixa  33.585 33.585 -
Passivos
Empréstimos e financiamentos  6.361.294 2.327.908 4.033.386
e. Risco de taxa de juros: A Administração considerou que as operações 
mantidas pela Empresa em que indicam juros, o resultado e os fluxos de 
caixa operacionais são, substancialmente, independentes das mudanças 
nas taxas de juros do mercado. Os principais montantes atrelados à taxa de 
juros, são operações de financiamento na modalidade de capital de giro, e 
consequentemente são operações atreladas a indexadores nacionais. Sen-
do assim, a Administração entende que não há risco significativo em relação 
a volatilidade dos juros a ser apresentado ou estressado. f. Gerenciamento 
do capital: A política da Administração é manter uma sólida base de ca-
pital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e manter o 
desenvolvimento futuro do negócio. Para tanto, a Administração monitora a 
relação da dívida líquida em relação ao patrimônio líquido total. A Adminis-
tração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis 
com níveis mais adequados de financiamento e as vantagens e a segurança 
proporcionada por uma posição de capital saudável. A dívida da Empresa 
para relação ajustada do capital ao final do exercício é apresentada a seguir:
  2019 2018
Total do passivo  11.221.841 7.746.998
Menos: caixa e equivalentes de caixa  6.738 33.585
Dívida líquida (A)  11.215.103 7.713.413
Total do patrimônio líquido (B)  28.837.549 27.370.031
Índice da dívida líquida pelo patrimônio ajustado (A)/(B)  0,39 0,28
g. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a 
receber e das contas a pagar pelo valor contábil, menos eventual perda 
(impairment), estejam próximos de seus valores justos. O valor justo dos 
passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o des-
conto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no 
mercado. 14. Cobertura de seguros: A Empresa utiliza a estrutura física do 
Centro Médico Rio Preto Ltda., portanto, não possui política de contratar se-
guros. Seus bens são cobertos pela apólice de seguro daquela Empresa. As 
premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não é objeto de exame 
das demonstrações financeiras e, consequentemente, não fazem parte do 
escopo dos auditores independentes.

Diretoria: Mario Jabur Filho – Diretor Presidente
Antonio Edir Guizilini – Diretor Vice Presidente

Contabilista
Francisco Carlos Pelozo - TC - CRC 1SP128579/O-8
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PROCLAMAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MIRASSOL
FORO DE MIRASSOL
1ª VARA
Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP
15130-000, Fone: (17) 3242-3001, Mirassol-SP - E-mail:
mirassol1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000011-71.2013.8.26.0358
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Requerente: Christovão Modena de França Bueno e outro
Requerido: André Carlos Fernandes Rocha

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0000011-71.2013.8.26.0358

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mirassol, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO
HAGGI ANDREOTTI, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER ANDRÉ CARLOS FERNANDES ROCHA, RG 758768257, CPF 260.856.658-81,
com endereço à Rodovia Washington Luis, KM 446, Zona Rural, CEP 15000-000, São José do
Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Christovão Modena de França Bueno e outro, alegando em síntese: Christóvão Modena de França
Bueno e Maria Regina Lois Bueno ingressaram com pedido de rescisão contratual c/c
reintegração de posse em face André Carlos Fernandes Rocha em razão do não cumprimento do
contrato particular de compra e venda de um lote designado sob nº 22 da quadra 30 do
Loteamento Regissol. Em razão de André Carlos Fernandes Rocha não ter efetuado o pagamento
das parcelas, os exequentes postulam pela rescisão contratual e reintegração da posse do lote. O
valor da causa é R$ 1.000,00. Diversas foram as tentativas de encontrar André Carlos Fernandes
Rocha para citação, todavia, sem êxito. Portanto, encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol, aos 21 de janeiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:

1. RENE ALVES DA SILVA e VANDA CRISTINA COSTA, 
sendo ELE fi lho de JOSE NATALICIO DA SILVA e de ZILDA ALVES 
DA SILVAe ELA fi lha de JOAQUIM MARCOS COSTA e de GENÉ-
SIA DE BRITO COSTA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/04/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:

1. JENAILDO DO NASCIMENTO SAMPAIO e ANDREA 
REGINA FERREIRA, sendo ELE fi lho de JEONE DA GRAÇA SAM-
PAIO e de QUITERIA OTILIA DO NASCIMENTO SAMPAIO e ELA 
fi lha de VALDECIR FERREIRA e de VILMA CASSANI FERREIRA;

2. VANDERLEI DIONISIO RIBEIRO e MARIA APARECIDA 
BOSSI, sendo ELE fi lho de LAZARO DIONISIO RIBEIRO e de 
ANEZIA FELIPE DA COSTA RIBEIRO e ELA fi lha de MARIA DE 
LOURDES BOSSI DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/04/2020.


