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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITA-
DOS PARA A 
ELEIÇÃO DO CMAS NO DIA 29 DE maio DE 2020 às 8:30 
horas 
Complementação  de mandato  dos membro Titular do 
Conselho Municipal de Assistencia Social (CMAS)  Junho de 
2020 a Fevereiro de 2022 - titular
CATEGORIA REPRESENTATIVA: TRABALHADORES DO 
SUAS    
INSTITUIÇÃO: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 
CRP
REPRESENTANTE: ANA CAROLINA FERREIRA BARBOSA
São José do Rio Preto, 21 de Maio  de 2020.
Comissão Organizadora eleitoral
CMAS São José do Rio Preto

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO 
PRETO EPP
EMPENHO 9383/20
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTICA S/A
EMPENHOS 8494/20 E 8497/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S.A.
EMPENHO 9392/20
CONTRATADA: CREMER S/A
EMPENHO 8922/20 E 8953/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais.  SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 6660/20
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 6865/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido 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
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 23/18; Contrato nº PRE/0060/18
Contratada: Alt Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda
Nos termos do Interno n° 331/2020 – SME e tendo em vista 
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca parcialmente 
suspenso pelo prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o 
contrato supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 06/19; Contrato nº INL/0004/19
Contratada: Consórcio Riopretrans
Nos termos do artigo 57, II e § 1° da Lei 8.666/93 fi ca pror-
rogado por mais 05 meses o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA. Luis Roberto Thiesi
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 23/18; Contrato nº COC/0004/19
Contratada: Conhidro Construção Eireli EPP
Nos termos do artigo 57, § 1° da Lei 8.666/93 fi ca prorrogado 
por mais 60 dias o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS. 
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 139/17; Contrato nº PRE/0083/17
Contratada: RCA Serviços de Limpeza Predial LTDA
Nos termos do artigo 65, § 1° da Lei 8.666/93 fi ca suprimido 
em aproximadamente 23,7565% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMSG – Ulisses R. Almeida. 
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 272/19; Contrato nº PRE/0221/19

Contratada: L M Serviços de Agendamento de mão de Obra 
Eireli
Nos termos do Interno n° 153/2020 – SMEL e tendo em vista 
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspenso pelo 
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supra-
mencionado. SMEL. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 106/2020 – Processo n.º 
11149/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 29/04/2020, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: 
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (itens 
23 e 24), ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA (itens 21 e 25), ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  (item 5), AURO-
BINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. (item 
12), CIAMED DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-
-FILIAL (item 28), CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. - CNPJ: 02.814.497/0007-00 (itens 10 e 18), COMER-
CIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. (item 17), CRIS-
TÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACËUTICOS LTDA.. 
(itens 3, 11, 13 e 14), DIMEBRÁS - COMERCIAL HOSPITA-
LAR LTDA. (item 30), FRESENIUS KAI BRASIL LTDA (item 
29), INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
(item 15), JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITA-
LARES LTDA (item 20), NDS DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA (itens 1, 2, 6, 19, 22, 26 e 27), PORTAL 
LTDA. (item 8), SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 
(item 16) e THN NUTRICAO E SAUDE EIRELE. (item 4). 
O item 7 foi deserto e o item 9 foi fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borin -  Se-
cretário Municipal de Saúde
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
131/2020 – PROCESSO Nº 11.368/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de álcool gel  para 
diminuir a disseminação do COVID-19 no município. Secre-
taria Municipal de Saúde. Fica redesignada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 26/05/2020 
às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini 
da Cunha Pinheiro - Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO  

      
 PORTARIA N.º 014 /2020
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE VISTA, EX-
TRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E CÓPIA ELETRÔNICA DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS, CER-
TIDÕES E OUTROS NA EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação vigente:
Considerando a necessidade de regulamentação dos proce-
dimentos de vista, extração de fotocópias e cópias eletrônica 
de Processos Administrativos, Documentos, Certidões e 
outros no âmbito da Emurb; pelos cidadãos, partes, advoga-
dos, procuradores, estagiários, etc.
Considerando o disposto nos incisos XIII, XV e XVI, do art. 
7º da Lei nº. 8.906/1994;
Considerando o princípio da publicidade dos processos 
administrativos prevista no artigo 5º, LX da Constituição 
Federal, e o direito de petição e certidão, assegurado a 
todos os interessados (artigo 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” da 
CF/88) face aos Princípios Administrativos da Supremacia e 
da Indisponibilidade do interesse público.
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar, no âmbito deste EMURB, as seguintes 
medidas em atendimento e respeito aos artigos 5º, LV, LX e 
37 da Constituição Federal:
I – Todos os processos fi ndos ou em andamento no âmbito 
desta empresa são públicos e poderão ser vistos, podendo 
ainda, serem solicitadas fotocopias ou cópias eletrônicas por 
qualquer cidadão mediante requerimento protocolizado no 

Setor de Protocolo ou outro setor responsável que o fornece-
rá conforme disponibilidade e prazos dispostos na presente 
Portaria.
II – Para a solicitação de vista, fotocópia ou cópia eletrôni-
ca de autos, deverá o solicitante preencher o formulário de 
requerimento do setor responsável que deverá conter, no mí-
nimo, os seguintes dados: a) nome por extenso do solicitan-
te; b) número do CPF / CNPJ (tratando-se de solicitação por 
representante de pessoa jurídica com procuração) ou núme-
ro da carteira de identidade ou carteira de órgão de classe, 
funcional ou CNH ou título de eleitor; c) endereço residencial 
e/ou comercial e telefones para contato; d) justifi cativa do 
pedido de vista ou de fotocópia; e) assinatura do solicitante; 
f) procuração (em caso de patrono ou representante devida-
mente constituído); e) endereço eletrônico de e-mail;
III – Nos casos de vista dos autos, o solicitante somente po-
derá visualizá-los no local indicado por funcionário responsá-
vel pelo Setor e em hipótese alguma poderá retirar do local 
os documentos a que terá acesso no todo ou em parte, sob 
pena de serem empregadas as medidas judiciais cabíveis; 
IV – Nos casos de requerimento de fotocópia ou cópia 
eletrônica, o solicitante poderá retirar-las após protocolo da 
solicitação e recolhimento das custas sendo respeitados os 
prazos constantes nesta portaria;
Parágrafo único. Em caso de envio de cópia para endereço 
eletrônico, será considerado recibo o simples envio ao en-
dereço eletrônico indicado no requerimento preenchido pelo 
solicitante. 
Art. 2º - O valor relativo ao ressarcimento dos materiais e 
serviços utilizados na reprodução dos documentos deverá 
ser quitado no ato da solicitação ou retirada, conforme o 
meio solicitado, com o funcionário do setor responsável, 
utilizando como parâmetro os valores constantes na tabe-
la de custas do Tribunal de Justiça de São Paulo (tjsp.jus.
br),  conforme (Provimento CSM nº 2.516/2019 e CSM nº 
2.516/2019), correspondendo: 
Cópia reprográfi ca ou cópia eletrônica enviada para endere-
ço eletrônico R$ 0,75 por folha. 
Vista: Isento
Cópia eletrônica (CD-R ou DVD-R): R$ 16,00 (dezesseis 
reais).
Art. 3° - Ficam estabelecidos os seguintes prazos para a 
disponibilização dos autos para vista no setor responsável: 
I – Quando tratar-se de solicitação de vista relacionada 
a prazo processual e legal de defesa ou manifestação, a 
disponibilização dos autos no balcão deverá ser realizada 
em prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data do 
preenchimento regular do requerimento.
II - Nos demais casos, o prazo para a disponibilização dos 
autos será realizada conforme agendamento, no prazo de 
até 7 (sete) dias úteis a contar da data do preenchimento 
regular do requerimento, aplicando-se o mesmo prazo para 
fotocópia ou cópia eletrônica.
Art. 3º - O Setor de Protocolos será o responsável pelo 
atendimento e encaminhamento ao setor responsável para 
requerimentos de vista, fotocópia e/ou cópia eletrônica que 
deverão ser solicitadas presencialmente ou excepcionalmen-
te por endereço eletrônico a ser indicado através de contato 
telefônico junto á administração da EMURB, desde que 
preenchidos os requisitos e informações da solicitação pre-
sencial; informações adicionais para instrução e orientação 
quanto ao correto preenchimento dos requerimentos podem 
ser solicitados na Administração da EMURB, sendo que as 
respectivas solicitações deverão ser arquivadas e anexadas 
aos respectivos processos administrativos.
 Art. 4º - O recibo de fotocópia ou vista de autos deverá ser 
preenchido e assinado corretamente pelo solicitante e deve-
rá conter: a) número do processo; b) nome do solicitante; c) 
número da carteira de identidade ou número do CPF / CNPJ 
(tratando-se de solicitação por representante de pessoa jurí-
dica com procuração) ou carteira de órgão de classe funcio-
nal ou CNH; d) telefone do solicitante; e) endereço eletrônico 
do solicitante (e-mail); f) valor pago pelas cópias solicitadas; 
g) número de folhas (fotocopiadas, salvas em mídia, etc.); h) 
identifi cação do funcionário que disponibilizou os autos do 
processo; i) assinatura do solicitante.
Parágrafo único: Sempre que entender conveniente, poderá 
o funcionário responsável solicitar a apresentação de docu-
mento pessoal (com foto) do solicitante. 
Artigo 7º - Não será autorizado à carga dos processos no 
todo ou em parte devido à existência de documentos origi-
nais de difícil restauração.
Artigo 8º - O pagamento dos valores relativos ao ressarci-
mento dos materiais e serviços utilizados na reprodução dos 
documentos deverá ser quitado em moeda corrente no ato 
da solicitação ou retirada, não sendo permitida a utilização 
de cartões de crédito e débito, depósito bancário ou boletos 
de qualquer espécie.
Artigo 9º - Esta Portaria entrará em vigor trinta dias após a 
data de sua publicação.
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Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

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 34.297 DE 19 DE MAIO DE 2020

DEMITE, o empregado público YASSUO HAMADA, Agente 
Comunitário de Saúde, em face da conclusão do Processo 
Administrativo, instaurado pela Portaria n.º 862, de 30 de 
abril de 2019, nos termos do inciso III, do artigo 215, da Lei 
Complementar n.º 05/90, por transgressão aos preceitos 
contidos nos incisos I, II, III e IX, do artigo 204, e, incorrido 
na prática da proibição prevista no inciso XV (comportamen-
to desidioso) do artigo 205, e inciso XIII, do artigo 220, todos 
da Lei Complementar nº 05/90, bem como, infringiu a alínea 
“e”, do artigo 482, da CLT, e inciso I, do artigo 10, da Lei 
Complementar nº 413/2014, retroagindo os efeitos desta a 
15 de maio de 2020.
PORTARIA N.º 944 DE 15 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Neiva 
Miura Wagner e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência 
da primeira, comporem a E. Comissão Processante, garanti-
do o contraditório e a ampla defesa, a fi m de que, tendo em 
vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no proce-
dimento anexo ao Interno nº 028/2020 – SMA - Coordena-
doria de Gestão de Pessoas, a empregada pública VIVIANE 
CRISTINA VERONEI DA SILVA, responda como incursa nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III e IX, do artigo 
204; inciso XV, do artigo 205; e inciso XIII, do artigo 220, 
todos da Lei Complementar n.º 05/90; alínea “e”, do artigo 
482, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); e inciso I, 
do artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014. O inteiro 
teor desta Portaria encontra-se a disposição da empregada 
pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 
254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.298 DE 19 DE MAIO DE 2020
DEMITE, a empregada pública REGIANE FERREIRA DO 
AMARAL, Agente Comunitário de Saúde, em face da conclu-
são do Processo Administrativo, instaurado pela Portaria n.º 
782, de 26 de fevereiro de 2018, nos termos do inciso III, do 
artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão 
aos preceitos contidos nos incisos I, II, III, IV e IX, do artigo 
204, e, incorrido na prática da proibição prevista no inciso 
XV (comportamento desidioso) do artigo 205, e inciso XIII, 
do artigo 220, todos da Lei Complementar nº 05/90, bem 
como, infringiu a alínea “e”, do artigo 482, da CLT, e inciso I, 
do artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014, retroagindo 
os efeitos desta a 15 de maio de 2020.
PORTARIA N.º 34.299 DE 19 DE MAIO DE 2020
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria n.º 
34.058 de 26 de março de 2020, do(a) servidor(a) adiante 
elencado(a), retroagindo os efeitos desta a 01 de maio de 
2020:
Rosana Galli Barbosa da Silva
PORTARIA N.º 34.300 DE 19 DE MAIO DE 2020
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria 
n.º 34.058 de 26 de março de 2020, dos(as) servidores(as) 
adiante elencados(as), retroagindo os efeitos desta a 18 de 
maio de 2020:
Rafael Sarti
Rita Cassiane Oliveira Marques Ribeiro
PORTARIA N.º 945 DE 15 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Neiva 
Miura Wagner e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência 
da primeira, comporem a E. Comissão Processante, garanti-
do o contraditório e a ampla defesa, a fi m de que, tendo em 
vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no procedi-
mento anexo ao Interno nº 029/2020 – SMA - Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, a empregada pública ANA LUCIA 
PANTALEAO, responda como incursa nas penas atribuídas 
à violação dos incisos I, II, III, IX e X, do artigo 204; incisos 
XV, do artigo 205; e incisos III e XIII, do artigo 220, todos 
da Lei Complementar n.º 05/90; alínea “e”, do artigo 482, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); e inciso I, do 
artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição da empregada públi-
ca, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 
da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.301 DE 19 DE MAIO DE 2020
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria 
n.º 34.066 de 01 de abril de 2020, do(a) servidor(a) adiante 
elencado(a), retroagindo os efeitos desta a 18 de maio de 
2020:
José Roberto Pires de Carvalho Junior
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.609
DE 21 DE MAIO DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fi ns de constituir servidão 
administrativa parte do imóvel objeto da matrícula nº 20.592 
do 1º CRI de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidos por lei, art. 64, inciso V e VI, da Lei Orgâ-
nica 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, para 
fi ns de instituição de servidão administrativa, parte do imóvel 
objeto da matrícula nº 20.592 do 1º Ofi cial de Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, visando a instalação de 
linha de recalque para atendimento ao loteamento de inte-
resse social Egydio Zani:
“Tem início no ponto 1, localizado entre a propriedade de 
Egidio Zani (atual Loteamento Egydio Zani) e a matrícula 
20.592, ponto que está distante 165,13 metros da Avenida 
Projetada 5 do Loteamento Egydio Zani, seguindo linear-
mente pela cerca de divisa; daí segue confrontando com 
a matrícula 20.592 com os seguintes rumos e distancias: 
S42°49'43"E e 49,79 metros até o ponto 2, S73°28'30"W e 
3,49 metros até o ponto 3, S04°57'36"W e 3,87 metros até 
o ponto 4, N42°49'43"W e 51,98 metros até o ponto 5, daí 
segue com rumo N58°30'29"E e distância de 6,11 metros até 
o ponto 1, confrontando com a propriedade de Egidio Zani 

(atual Loteamento Egydio Zani), encerrando uma área de 
299,02 metros quadrados.”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 21 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º 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 xação na mesma data e no local de costumes e, pela 
Imprensa Local.

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº: 143/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRACI OLIMPIO RAMOS - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 141/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: MARISA M HATTORI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,68066% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 138/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSÉ GONSALES - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 002/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS 
E LATICÍNIOS EIRELI
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,48468% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 162/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS 
E LATICÍNIOS EIRELI
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 131/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AUDA GONÇALVES DA SILVA PIVOT-
TO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,85489% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 136/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRMÃOS BALSARINI LTDA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 142/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EUNICE XAVIER CARMELOCI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 159/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: PAULO ALBERTO FRESNEDA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 137/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AC CARTA PEIXARIA LTDA 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 156/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GUIDO ÁLVARO DE MENDONÇA RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 157/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GERALDO OLIVEIRA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 149/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JOSÉ MOACIR CIACARELI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 150/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 001/2010 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO 

PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 144/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GENOVEVA DO AMARAL CONDI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 153/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EDWALDO MARTINS NOGUEIRA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 139/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JS FIGUEIRA COMERCIO LTDA ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 154/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: NILCE APARECIDA MIOLA MARTINS 
- ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 155/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: VIRGÍLIO TAPARO FILHO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 145/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: CAZZETA FUMOS LTDA- ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 140/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: T N HATTORI RIO PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 148/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: DANIEL PEREIRA RAMOS - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 
SJRIO PRETO ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020

COMUNICADO

A Secretaria de Cultura comunica de maneira ampla e geral, 
a quem possa interessar, que, por acordo estabelecido entre 
a SMC e a classe artística de São José do Rio Preto, no-
tadamente aos participantes dos editais do Prêmio Nelson 
Seixas 2020, que acatou-se a solicitação da possibilidade de 
haver dois diferentes projetos vencedores do mesmo propo-
nente, sendo um obrigatoriamente na modalidade Festivais e 
Mostras Independentes ou na modalidade Formação Artísti-
ca-Cultural. 
Para tanto, fi ca considerada a seguinte redação no item II do 
Artigo V dos editais números 01 a 13/2020:
“Cada proponente poderá ser vencedor em apenas 01 (um) 
Edital, com exceção das modalidades Festivais e Mostras 
Independentes, e Formação Artística-Cultural.
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS

CORREÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto 
faz saber, ao público interessado, a publicação de CORRE-
ÇÃO da publicação datada de 20/05/2020.
Onde está:
“art. 21 da Lei Federal 8.666/93”
Leia-se:
“art. 199 da Lei Federal 8.666/93”.
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 1º quadrimestre (jan/fev/mar/abr) de 
2020, que será realizada no dia 27/05/2020, quarta-feira, às 
17h00, através de transmissão ao vivo pelo link www.face-
book.com/prefriopreto .
A correta fi scalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com efi ciência e efi cácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
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para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fi scalizador do SUS 
Municipal.
 Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

Extrato de Portaria nº 005/2020 de 21 de maio de 2020. 
Designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira 
Lima, Guarda Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito, 
Guarda Municipal 2ª Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda 
Civil Municipal 2ª Classe, para, sob a presidência do primei-
ro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração dos 
fatos relatados no documento Interno 443/2020 – S.M.T.T.S./
GCM. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

Extrato de Portaria nº 006/2020 de 21 de maio de 2020. 
Designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira 
Lima, Guarda Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito, 
Guarda Municipal 2ª Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda 
Civil Municipal 2ª Classe, para, sob a presidência do primei-
ro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração dos 
fatos relatados no documento Interno 444/2020 – S.M.T.T.S./
GCM. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 24/2020.

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
com base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o 
proprietário, cujo endereço é desconhecido, de que o veículo 
PREMIO, cor CINZA, placa CNY 5314, de sua propriedade, 
foi apreendido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de Veí-
culos desta cidade, por ter sido encontrado abandonado em 
estado precário de conservação na Rua Thereza Lopes de 
Castro, prox 221, Residencial Gabriela conforme Compro-
vante de Recolhimento ou Remoção nº 19593.
 Atenciosamente,
EVANDRO LUIS HORVAT
Agente Fiscal de Posturas.

São José do Rio Preto,21 de maio de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segu-

rança.
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº. 25/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
NOTIFICA o Sr. Adalberto da Silva, cujo endereço atual é 
Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2476, Jardim São 
Vicente, tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com 
o Art 10º da Lei Municipal 4290/88, apresentar no prazo de 
30 dias o Projeto de Construção do imóvel aprovado pela 
Secretaria Municipal de Obras conforme descrito no Auto de 
Constatação e Notifi cação 18158.
.Atenciosamente,

FRANCISCO JOSÉ ARNALDO DA CUNHA
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segu-

rança.
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº.26 /2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-
ça, COMUNICA TOLENTINO SOUZA QUEIROZ JUNIOR, 
CNPJ 30.713.326/0001-27, tendo em vista a obstrução 
de via pública com quaisquer objetos na Rua Dr. Eduardo 
Nielsen, conforme art. 68°, da Lei Complementar 17/92 e 
conforme descrito no Auto de Constatação e Notifi cação 
10058.
.Atenciosamente,

CELSO MACIEL DE CASTRO JUNIOR
Inspetor Fiscal de Posturas 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000014843 01552/08 A M R TRATAMENTO DE DOR S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000036091 02517/18 LOES SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
OFTALMOLOGIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302480 01560/16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302473 01351/15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302469 01350/15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000240750 01577/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

         São José do Rio Preto, 22 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
PROCLAMAS

EMPRO

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO N.º 001/2020

CONVÊNIO Nº 001/2020
PARTES: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO e Banco 
Santander Brasil S/A.
OBJETO: Concessão, aos empregados públicos da EM-
PRO, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Ban-
co Central do Brasil, para pagamento através de descontos 
consignados em folha de pagamento, conforme Decreto 
Municipal nº 18.543/2020 e suas eventuais alterações. 
VALOR DE REPASSE: 1% (um por cento) do valor a ser 
repassado mensalmente à instituição fi nanceira.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. 
DATA DE ASSINATURA: 07 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO N.º 002/2020

CONVÊNIO Nº 002/2020
PARTES: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO e CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL.
OBJETO: Concessão, aos empregados públicos da EM-
PRO, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Ban-
co Central do Brasil, para pagamento através de descontos 
consignados em folha de pagamento, conforme Decreto 
Municipal nº 18.543/2020 e suas eventuais alterações. 
VALOR DE REPASSE: 1% (um por cento) do valor a ser 
repassado mensalmente à instituição fi nanceira.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. 
DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

LEI Nº 2.012
“DEFINE E REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL”. 
FERNADO LUIZ SEMEDO, Prefeito do Município de Palestina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os 
habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º- A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido 
pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, consolidada pela Lei nº 12.435, de 
06 de julho de 2011. Art. 2º- Benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único 
da Assistência Social - SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias residentes do Município de Palestina, em virtude de nascimento, morte de membro 
familiar, de vulnerabilidade temporária e em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 
2011). § 1°- O benefício eventual destina-se aos cidadãos e famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingencias 
sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. § 2°- Os benefícios 
eventuais devem integrar à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas das famílias em situação 
de vulnerabilidade social. Parágrafo único - Vulnerabilidade social compreende situações ou identidades que podem levar à exclusão social dos sujeitos, 
situações essas que têm origem no processo de produção e reprodução de desigualdades sociais e de processos discriminatórios e segregacionistas. A 
vulnerabilidade não é somente financeira; ela envolve a relação entre direitos e rede de serviços e políticas públicas e a capacidade dos indivíduos ou grupos 
sociais de acessar esse conjunto de bens e serviços, de modo a exercer a sua cidadania. § 3° - O Município deve garantir igualdade de condições no acesso 
às informações e à fruição do benefício eventual, conforme critérios estabelecidos nesta lei e regulamentada pelo Conselho Municipal de Assistência Social 
- CMAS. § 4° - É proibida a exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza. § 5° - Terão prioridades na concessão dos benefícios eventuais a 
criança, adolescente, jovens, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e as famílias envolvidas em situações de calamidade pública. § 6° - 
Os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante relatório situacional, elaborado por profissionais de nível superior das equipes de referência 
que atuam nos serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial, conforme deliberação do CONSEAS Nº 029, de 10 de dezembro de 2019. Art. 
3º - A inclusão ou alteração de critérios para acesso aos benefícios eventuais deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. Art. 
4º - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais é igual ou inferior a 1/4 (um quarto) salário mínimo, e será concedido 
conforme § 6° do Art. 2º. § 1° - Para cálculo da renda per capita será considerado: a) Rendimento da Família: folha de pagamento (salário bruto), declaração 
de trabalho autônomo/informal, comprovante de aposentadoria ou pensão por morte ou invalidez, pensão alimentícia, valores recebidos pelos Programas 
Federais, tais como: BPC, seguro desemprego, licença-maternidade, licença saúde e transferência monetária federal. b) Gastos: Comprovantes de valor de 
aluguel (contrato e recibo), de financiamento de terreno ou casa, de pagamento de pensão alimentícia e com gastos com medicação (comprovados com 
receita médica e nota fiscal). § 2° - Nos casos em que as famílias não se enquadrarem no critério de renda mensal per capita familiar, ou na falta de algum 
documento, os profissionais de nível superior das equipes de referência, terão autonomia para a concessão de benefício, por meio de justificativa, a qual 
deverá constar no Relatório Situacional; § 3° - Os benefícios eventuais poderão ser concedidos cumulativamente. Art. 5º - São formas de benefícios 
eventuais: I - Auxílio por natalidade; II - Auxílio por morte; III - situações de vulnerabilidade temporária; IV - calamidade pública. Art. 6º - O auxílio natalidade 
atenderá aos seguintes aspectos: I - necessidades do recém-nascido; II - apoio à família no caso de morte da mãe. III - apoio a mãe nos casos de natimorto e 
morte do recém-nascido. § 1° - O benefício pode ser solicitado até o 30º dia após o nascimento. § 2°- São documentos essenciais para concessão do auxílio 
por natalidade: I - declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança; II - certidão de natimorto; III - comprovante de rendimentos e gastos da 
família; VI - comprovante de residência; V - carteira de identidade e CPF do beneficiado; § 3° - O valor conferido ao auxílio natalidade será de 1/2 (meio) 
salário mínimo vigente. § 4° - É vedada a concessão de auxílio por natalidade para a família que estiver segurada pelo salário-maternidade, previsto no art. 
18, I, “g”, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Art. 7º - O auxílio por morte atenderá: I - despesas de urna funerária, velório e sepultamento; II - necessidades 
urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de seus provedores ou membros; § 1° - São documentos essenciais para o 
auxílio funeral: I - atestado de óbito; II - comprovante de residência; III - comprovante de rendimentos e gastos da família; IV - carteira de identidade e CPF 
do beneficiado. V - carteira de identidade e CPF do (falecido) § 2° - O auxílio funeral será concedido até 30 dias após o óbito. § 3° - Quando se tratar de usuário 
da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de alta complexidade o responsável pela entidade 

poderá solicitar o auxílio funeral ao município. § 4° - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares 
rompidos, em situação de abandono ou morador de rua, a Secretaria de Assistência Social será responsável pela concessão do benefício uma vez que não 
haverá familiar ou instituição para requerer. Parágrafo único - referente ao § 3° e § 4° o município poderá arcar com 100% dos custos. § 5° - O valor conferido 
ao auxílio funeral será de 1(um) salário mínimo vigente. Art. 8º - Os benefícios por natalidade e por morte podem ser pagos, diretamente a um integrante 
da família beneficiária: mãe, pai, parente até segundo grau, ou pessoa autorizada mediante declaração. Art. 9º - A situação de vulnerabilidade temporária 
caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: I - riscos: ameaça de sérios padecimentos; II - perdas: 
privação de bens e de segurança material; III - danos: agravos sociais e ofensa. § 1° - Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: I- da falta de 
alimentação: II - da falta de documentação; III - da falta de domicílio, quando: a) da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos 
membros da família; b) da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de 
situações de ameaça à vida; c) de desastres e de calamidade pública; d) de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. § 2° - São 
documentos essenciais para o auxílio em situações de vulnerabilidade temporária: I - comprovante de residência; II - comprovante de rendimentos e gastos 
da família; III - carteira de identidade e CPF do beneficiado. § 3° - O auxílio em situação de vulnerabilidade temporária será concedido em bens materiais ou 
pecúnia de forma imediata ou de acordo com as demandas da família, a partir do Relatório Situacional, elaborado pela equipe técnica de nível superior das 
equipes de referência. Art. 10 - A situação de calamidade pública é reconhecida pelo poder público como sendo uma situação anormal, advinda de baixas 
ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, epidemias, 
ocasionando sérios danos à família ou a comunidade. § 1° - O auxílio em situação de calamidade pública será concedido em bens materiais ou pecúnia de 
forma imediata ou de acordo com as demandas da família, a partir do relatório situacional. § 2° - São documentos essenciais para o auxílio em situações de 
calamidade pública, salvo em caso da perda de todos os pertences pessoais: I - comprovante de residência; II - comprovante de rendimentos e gastos da 
família; III - carteira de identidade e CPF do beneficiado. Art. 11 - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município de Palestina: I - a 
coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da concessão dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento; II - a 
realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais; III - a expedição de instruções e 
a criação de formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. IV - garantir a inserção e o acompanhamento 
das famílias beneficiárias nos serviços ofertados pela proteção social básica e especial, para a superação das situações de vulnerabilidade social, fortalecendo 
a autonomia das famílias. V - divulgar o acesso aos benefícios eventuais no município; VI - encaminhar ao CMAS relatório semestral de gestão dos benefícios 
eventuais. VII - viabilizar a articulação com as demais políticas intersetoriais e com o Sistema de Garantia de Direitos. Art. 12 - Ao Conselho Municipal de 
Assistência Social, compete acompanhar: a) periodicamente a concessão desses benefícios, no âmbito do município, por meio da lista de concessões 
fornecidas pelo órgão gestor da Assistência Social; b) a relação dos tipos de benefícios concedidos e também dos benefícios negados e as justificativas da 
não concessão; c) fiscalizar a regulamentação da prestação dos benefícios eventuais em consonância com a Política Nacional e o Plano Municipal de 
Assistência. d) fiscalizar a responsabilidade do município na efetivação do direito, a destinação de recursos financeiros do município e do estado título de 
cofinanciamento do custeio dos benefícios eventuais; e e)as ações do município na organização do atendimento aos beneficiários de modo a manter a 
integração de serviços, benefícios e programas de transferência de renda. Art. 13 - Não são provisões da política de assistência social os itens referentes às 
órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, 
integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro 
para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm 
necessidades de uso (Redação dada pela Resolução nº 39/2009 do CNAS). Art. 14 - As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios 
diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, habitação e demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da 
assistência social (Redação dada pela Resolução nº 39/2009 do CNAS). Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Palestina, 20 de maio de 2020. Fernando Luiz Semedo - Prefeito Municipal. Registrada e Publicada de conformidade com a legislação vigente, 
com afixação nos lugares de costume estabelecidos por lei municipal. Data supra. João Ernesto Macedo - Diretor de Recursos Humanos.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

PEDRO SILVA GONÇALVES e DANIELA SAHORI CAR-
MONA. Ele, de nacionalidade brasileira, psicólogo, divor-
ciado, nascido em Osasco, SP, no dia 25 de maio de 1985, 
fi lho de PAULO GONÇALVES e de MARIA APARECIDA DA 
SILVA GONÇALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, psi-
cológa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 02 de maio de 1996, fi lha de ANTONIO CARMONA e de 
SILVANA MEIKO ITOYAMA CARMONA. 

MANOEL NUNES DOS SANTOS e SILVANIA BASTOS 
GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
divorciado, nascido em Martinópolis, SP, no dia 18 de agosto 
de 1947, fi lho de ELPIDIO NUNES DOS SANTOS e de 
PURCIDONIA MARIA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 

brasileira, camareira, divorciada, nascida em Rio de Janeiro, 
RJ, no dia 29 de junho de 1955, fi lha de FAUSTINO TOMÉ 
GONÇALVES e de ADELIA BASTOS GONÇALVES.

LUCAS SARMENTO BITTENCOURT e KARINA CRISTINA 
ARAGÃO PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, desig-
ner gráfi co, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 06 de abril de 1992, fi lho de GUILHERME BITTEN-
COURT e de ROSELAINE SARMENTO BITTENCOURT. Ela, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de abril de 
1992, fi lha de ORCILIO DA SILVA PEREIRA e de APARECI-
DA DONIZETE ARAGÃO PEREIRA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

NELSON RUY TURANO GALANTE e APARECIDA MARIA CAMARGOS DA SILVA. Ele, 
brasileiro, natural de Cedral, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de setembro de um mil novecentos e 
quarenta e quatro (1944), com setenta  e cinco (75) anos de idade, aposentado, divorciado, filho de ANTONIO 
DOS SANTOS GALANTE e de dona ISOLINA TURANO GALANTE. Ela, brasileira, natural de Cláudio, Estado 
de Minas Gerais, nascida aos  dez (10) de julho de um mil novecentos e sessenta e dois (1962), com cinquenta  e 
sete (57) anos de idade, do lar, solteira, filha de JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA e de dona TEREZA 
FRANCISCA DA SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PORCES e EDNA GOMES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural 
de Poá, Estado de São Paulo, nascido ao primeiro (01) de agosto de um mil novecentos e cinquenta e seis (1956), 
com sessenta  e três (63) anos de idade, aposentado, divorciado, filho de TORQUATO PORCES e de dona OLGA 
DE OLIVEIRA PORCES. Ela, brasileira, natural de Osasco, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e sete (27) de 
novembro de um mil novecentos e sessenta e quatro (1964), com cinquenta  e cinco (55) anos de idade, 
recepcionista, divorciada, filha de JOSE GOMES DA SILVA e de dona ALZIRA DE OLIVEIRA SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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CONVOCAÇÃO 

 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 26/05/2020, terça-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line onde o link de acesso será enviado aos senhores no dia anterior à reunião em 
primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros 
para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação e discussão do Plano de Medidas de proteção a serem adotadas para 
Enfrentamento da Pandemia de COVID – 19 em São José do Rio Preto - Aldenis Albaneze 
Borim; 

II. Aprovação dos dados da Audiência Pública  de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde  referente ao 1º quadrimestre de 2020  - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 
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São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 


