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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

RESOLUÇÃO Nº 9, DE  7  de Julho  de  2020.
“Inscrição do serviço da Associação Lar São Francisco de 
Assis Na Providência de DEUS – Casa Abrigo do Hospital 
Estadual João Paulo II de  São José do Rio Preto. “ 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia 
7 de Julho de 2020, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando as diretrizes do Conselho Nacional de Assistência 
Social, e de acordo com o disposto no item V do artigo 2º 
da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 2017, 
conforme a ata 07/2020 RESOLVE: 
Art 1º- Inscrever o Serviço Acolhimento Institucional - 
Casa Abrigo do Hospital Estadual João Paulo II, CNPJ 
53.221.255.0035-90, Avenida das Hortênsias, Nº  79,  Jardim 
Seixas   Cep:  15.061-080- São José do Rio Preto- SP;  
mantido pela entidade Associação Lar São Francisco de 
Assis Na Providência de DEUS CNPJ 53.221.255/0001-40 
, com sede em  Rodovia Vicinal João Joaquim Telles Filho 
Km 03, Bairro: Zona Rural, CEP: 15.155-000 Jaci -SP,  que  
encontra-se em acordo com as normativas vigentes, dentre 
elas, a Resolução CNAS n° 14/2014.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2020

        WILLIAN MEQUE                                                          
RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA 
   PRESIDENTE DO CMAS                                                          
1ª SECRETÁRIA DO CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

RESOLUÇÃO Nº 11, DE  7 de JULHO de  2020.
“Cancelamento da Inscrição de Serviço fora do Município da 
entidade Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recur-
sos Assistenciais Central Brasileira- ADRA no CMAS de São 
José do Rio Preto. “ 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia 
07 de JULHO de 2020, no uso de suas atribuições legais e 
considerando as diretrizes do Conselho Nacional de Assis-
tência Social, e de acordo com o disposto no item V do artigo 
2º da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 2017, 
conforme a ata 7/2020 RESOLVE: 
Art 1º- Cancelar a inscrição do serviço da  entidade: AGEN-
CIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECUR-
SOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, CNPJ 
15.355.260/0003-19, Endereço: Rua: Frei Arcanjo nº 201 
–Parque da Cidadania  – CEP15047-210.São José do Rio 
Preto-SP, mantida pela AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN-
VOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL 
BRASILEIRA CNPJ 15.355.260/0001-57,com sede em Av. 
Professora Magdalena Sanseverino Grosso, n° 850, Bairro: 
Jd.Reseck, CEP: 13.160-000 Arthur Nogueira -SP,  no CMAS 
por solicitação da própria entidade, que informou por meio 
de ofi cio o encerramento e descontinuidade das atividades 
prestada;  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2020

        WILLIAN MEQUE                                                          
RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA 
   PRESIDENTE DO CMAS                                                          
1ª SECRETÁRIA DO CMAS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
CONTRATO ATA/0979/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 

NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE SERRA nesta 
S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do rece-
bimento desta, de forma a dar real cumprimento ao proces-
so licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das 
penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na 
rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMS 
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 9957/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHO 10367/20
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 - CONTRATADA: BARRA DO TURVO Ind. 
Com. de Alimentos EIRELI. CNPJ: 29.038.893/0001-46. 
Preg. Eletr. 65/2019 e 157/2019. Proc. 1600/19 e 11499/19. 
Ata 324/19 e 172/19. Notifi camos a contratada para realizar 
a troca de 28 pcts de açúcar refi nado e 473 pcts de feijão 
preto em até 24h conforme cláusula contratual. Concede-se 
o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apre-
sentar o contraditório em atendimento aos ditames consti-
tucionais, sem prejuízo das penalidades cabíveis previstas 
e conforme legislação pertinente, caso esta pendência não 
seja regularizada em tempo. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 50/20
Contratada: Bispado de Rio Preto
OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Campos Salles, 
nº1866 – Boa Vista, Nesta, sob matrícula nº 108.669. Fund. 
Art. 24, X, da L.F 8.666/93. Gab. Pref. José Roberto Moreira.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação Nº 20/16; Contrato: DIL//0018/16
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 com a cláus. 7º do 
contrato aditado, fi ca prorrogado por mais 12 meses, o prazo 
de vigência do contrato supramencionado. SMTTS. Amaury 
Hernandes.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 06/19; Contrato: COC/0011/19
Contratada: Constroeste Const. e Participações Ltda
Nos termos da cláus. 5, item 5.3 fi ca concedido reajuste de 
aproximadamente 2,39904% sob o saldo da obra apurado 
pela Sec. de Obras, considerando o índice IPCA-IBGE no 
período de mai/19 a abr/20. o art. 57, do contrato supramen-
cionado. SMO. Sérgio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0500/20
CONTRATADA: ONCO PROD DISTR. DE PRODUTOS 
HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais 
– Valor Unitário – Item 01 – R$5.429,250 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020
ATA Nº 0501/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais 
– Valores Unitários – Item 05 – R$0,100; Item 06 – R$0,150; 
Item 09 – R$0,150 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019
ATA Nº 0502/20
CONTRATADA: LUCIPHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA 
EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 02 – R$1,20; Item 08 – R$5,20; Item 21 – 
R$8,20; Item 28 – R$2,90; Item 41 – R$4,50 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO

EMPENHO N.º 11831/2020
CONTRATO Nº: DPL/0043/20
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 
OBJETO: Prestação de serviços para manutenção correti-
va do Elevador da Secretaria da Cultura. - SMC – Valdeci 
Pedro Ganga - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$6.176,23.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AM-
PLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DA E.M. DO BAIRRO CAMPO 
BELO (RUA PROJETADA 19, ATUAL ANTONIO SEVERO 
DOS SANTOS 878) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Informamos 
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 179/2020 – Processo 
11.729/2020
Objeto: Prestação de serviços preventivo e corretivo com 
fornecimento de peças e componentes para manutenção 
em geradores das unidades de saúde. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
18/06/2020, sendo declarada vencedora a empresa GEN 
& ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA ME. Houve 
manifestação de intenção de recurso pela empresa CASSIA 
REGINA DE SOUZA. Foram apresentadas as razões e as 
contra razões recursais. A pregoeira manteve a decisão pro-
latada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado 
ao Sr. Secretário Municipal de Saúde que ratifi cou a decisão 
da pregoeira, negando provimento ao recurso. Eloisa Sestini 
da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO o item 01 à empresa GEN & ENERGY SOLU-
ÇÕES EM ENERGIA LTDA ME conforme proposta declara-
da vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório 
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim 
- Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal de Compras e nos 
autos do processo.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 198/2020 – Processo 
11.846/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
com fornecimento de materiais para manutenção em pis-
cinas municipais. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
Sessão pública realizada on line com início dia  29/06/2020, 
sendo declarada vencedora a empresa JOSÉ LUIZ GARCIA 
VIEIRA EIRELI. Houve manifestação de intenção de recurso 
pela empresa CASSIA REGINA DE SOUZA. Foram apre-
sentadas as razões e as contra razões recursais. A prego-
eira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O 
processo foi encaminhado a Sra Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer que ratifi cou a decisão da pregoeira, negan-
do provimento ao recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
ADJUDICO o item 01 à empresa JOSÉ LUIZ GARCIA VIEI-
RA EIRELI conforme proposta declarada vencedora e HO-
MOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
qualquer irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secretária 
Municipal de Esporte e Lazer. O inteiro teor encontra-se a 
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos 
autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 182/2020 – Processo n.º 
11.752/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
de construção em atendimento ao Depto de Manutenção. 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 12/06/2020, sendo adjudica-
dos os itens às empresas vencedoras: FLEX COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI. (itens 6, 12) e INDÚSTRIA DE 
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MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 4, 7, 9, 10). Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secre-
tária Municipal de Esporte e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 222/2020 – Processo n.º 
12.002/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ração para 
biotério em atendimento ao Zoológico Municipal. Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 02/07/2020, sendo adjudica-
do o item à empresa vencedora: REGIONAL AGROPECUÁ-
RIA E BISINESS LTDA (item 1). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 245/2020, PROCESSO 12.192/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de materiais de higiene 
e limpeza para as unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 262/2020, PROCESSO 12.280/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviço de 
sanitização de ambientes para o combate ao COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/07/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 231/2020, PROCESSO 12.117/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de lixeiras. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 30/07/2020, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 226/2020, PROCESSO 12.080/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de telhas e acessórios 
para as unidades escolares. Secretaria Municipal de Edu-
cação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
31/07/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 265/2020, PROCESSO 12.309/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de máscara N95 para 
assistência do Depto Administrativo - DADM no combate ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/07/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 252/2020, PROCESSO 12.232/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de ferramentas (eletrodo, 
disco de corte e outros) em atendimento às necessidades 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 253/2020, PROCESSO 12.238/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de lanternas e baterias 
para uso dos agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate a endemias. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

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 34.377 DE 10 DE JULHO DE 2020

RETIFICA, a Portaria n.º 29.390 de 04 de setembro de 2017:
onde se lê: 
“as assinaturas deverão ocorrer em conjunto com a Tesou-
reira Rosangela Aparecida Justo e na ausência desta, Eloisa 
Batista Bigulim”
leia-se:
“as assinaturas deverão ocorrer em conjunto com a servido-
ra Rosangela Aparecida Justo, Chefe do Departamento de 

Controle Financeiro, e, na ausência desta, a servidora Eloisa 
Batista Bigulim, Agente Administrativo”
PORTARIA N.º 34.378 DE 10 DE JULHO DE 2020
EXONERA,  a servidora de carreira MARIA CRISTINA 
ROMANELLI, do Cargo em Comissão – ASSESSOR DE 
SECRETARIA – CA.102.4, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL, nomeada pela Portaria n.º 32.773 de 15 
de julho de 2019, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de 
julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.379 DE 10 DE JULHO DE 2020
EXONERA,  o servidor de carreira WILLIAN MEQUE, do 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, 
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, lotado na SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nomea-
do pela Portaria n.º 32.775 de 15 de julho de 2019, surtindo 
os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.380 DE 10 DE JULHO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor de 
Secretaria, publicada pela Portaria nº 34.378 de 10 de julho 
de 2020 e da exoneração do Assessor Especial, publicada 
pela Portaria nº 34.379 de 10 de julho de 2020, o servidor de 
carreira WILLIAN MEQUE, para ocupar o Cargo em Co-
missão – ASSESSOR DE SECRETARIA - CA.102.4, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
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, surtin-
do os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.381 DE 10 DE JULHO DE 2020
DISPENSA, MARIA SONIA DOS SANTOS MIELE, da 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Depar-
tamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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, sur-
tindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.382 DE 10 DE JULHO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor Espe-
cial, publicada pela Portaria nº 34.379 de 10 de julho de 2020 
e da dispensa da Chefi a de Departamento, publicada pela 
Portaria nº 34.381 de 10 de julho de 2020, a servidora de 
carreira MARIA SONIA DOS SANTOS MIELE, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 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 13 de julho de 
2020.
PORTARIA N.º 34.383 DE 10 DE JULHO DE 2020
DISPENSA, MARIANA PUGLIERI BARBOZA, da Função 
de Gerente Nível II - FG.101.3, na Gerência da Proteção 
Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
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 13 de julho de 2020. OUTROSSIM, DESIGNA, 
em decorrência da dispensa da Chefi a de Departamento, 
publicada pela Portaria nº 34.381 de 10 de julho de 2020, 
respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Federal nº 
173/2020, MARIANA PUGLIERI BARBOZA, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Depar-
tamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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, sur-
tindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.384 DE 10 DE JULHO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Gerência Nível 
II, publicada pela Portaria nº 34.383 de 10 de julho de 2020, 
respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Federal nº 
173/2020, CAMILA DE MORAES FERREIRA BORIN, para 
exercer a Função de Gerente Nível II - FG.101.3, na Ge-
rência da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar 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, sur-
tindo os efeitos desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.386 DE 14 DE JULHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1046595-97.2019.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.924 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) MAURA DE FATIMA CARDEIRA, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
14/12/2012”.
PORTARIA N.º 34.387 DE 14 DE JULHO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transi-
tada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1023240-
58.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda Pública do Mu-
nicípio de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a) DIONISIA 
MARTINS DE ARRUDA TROVO, Auxiliar de Serviços Gerais, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os 
efeitos desta a 16/05/2009.
PORTARIA N.º 34.388 DE 14 DE JULHO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transi-
tada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1003688-
10.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda Pública do 
Município de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a) ZILDA 

PEREIRA RAMALHO, Auxiliar de Serviços Gerais, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos 
desta a 02/09/2012.
PORTARIA N.º 34.389 DE 14 DE JULHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1046369-92.2019.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 29.014 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos do(a) servidor(a) TERESA CRISTINA BELISARIO DA 
SILVA, Bibliotecário, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
12/09/2011”.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
39/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2020 
Contratada: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES 
EIRELI.
Ordem de Serviço nº 104 de 01.07.2020 recebida em 
10.07.2020. Valor de R$ 36.000,00. 
Prazo de execução: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
nº 04/2020 – PROC. nº 43/2020
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Re-
dentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços.
Após a análise dos documentos e fundamentados nos pare-
ceres das Gerências Gestora do Processo e Administrativo-
-Financeira a Comissão de Licitações decidiu HABILITAR as 
licitantes PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI, KGP CONSTRUTORA LTDA e CONS-
TROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA por 
terem atendido ao requerido no Edital. Decorrido o prazo 
recursal sem que haja impedimento legal fi ca designado o 
dia 24/07/2020 às 9h00 no mesmo local para a abertura das 
propostas comerciais. S.J.R.Preto, 14.07.2020 Sonia Maria 
Franco da Silva Gomes – Presidente da CL.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 04/2020 – 
PROC. nº 46/2020
Entrega dos envelopes: até 18/08/2020 às 8h45. Abertura da 
licitação: 18/08/2020 a partir das 9h00. 
Objeto: ”fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de acionamen-
to e remoção do atual conjunto bombeador instalado no poço 
e fornecimento de bombeador reserva”.
Custo Estimado: R$3.033.216,25 Prazo: 180 dias. 
Demais informações e retirada do edital com a C.L., na Rua 
Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, 
das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 de segunda a sexta, 
fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: 
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 08.07.2020 – Jaqueli-
ne Freitas Reis – Gerente GOM-A
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na 
margem esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. Margi-
nal Piedade, incluindo levantamento topográfi co, sondagens 
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no 
Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDI-
CANDO o objeto à licitante PLANOS ENGENHARIA LTDA, 
pelo valor global de R$110.000,00, em razão de ter ofere-
cido o MENOR PREÇO GLOBAL para execução do objeto 
desta licitação. Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do 
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto, 
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJU-
DICANDO o objeto à licitante TCA SOLUÇÕES E PLANE-
JAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP pelo valor global de 
R$74.000,00 em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO 
GLOBAL para execução do objeto desta licitação. Nicanor 
Batista Junior – Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 14.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS n° 10/2020

14 de julho de 2020.

Dispõe sobre regime de jornada por turnos de trabalho na 
Secretaria de Assistência Social e novas determinações 
de organização dos atendimentos no serviço da Secretaria 
Municipal de Assistência Social frente as atualizações das 
demandas e ações em medidas de prevenção e enfrenta-
mento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
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internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, o cenário atual da pandemia com au-
mento do número de contaminação pelo COVID-19, neste 
momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica facultado aos Coordenadores das Unidades 
Públicas e Chefes de Departamento a utilização de regi-
me de jornada de trabalho por turnos de 4h30 diária entre 
os servidores públicos municipais lotados na Unidades e 
Departamentos da SEMAS, de forma que se mantenham 
garantidas: a execução do serviço preferencialmente remo-
to, e o atendimento presencial, quando imprescindível, sem 
prejuízo à população, até o dia 31 de julho de 2020.
Parágrafo único - A Unidade do CENTRO POP, exclui-se 
da presente normativa, permanecendo o sistema específi co 
instituído na Portaria SEMAS nº 08/20, dada a singularidade 
do serviço ofertado.
Artigo 2º - O sistema de jornada por turnos de 4h30 estabe-
lecido na SEMAS, a fi m de reduzir a permanência do servi-
dor(a), intercalando a jornada dos trabalhadores de modo 
a manter os atendimentos e funções essenciais no local de 
trabalho.
Parágrafo primeiro – No horário inverso do turno estabe-
lecido, o servidor deve cumprir o restante de sua jornada 
em teletrabalho, permanecendo à disposição da chefi a da 
unidade a qual pertence.
Parágrafo segundo – Em ações e ou atividades específi cas, 
quando necessário e convocado pelas respectivas chefi as 
imediatas a jornada de trabalho poderá ser realizada na sua 
integralidade.
Artigo 3º - Estão excluídos da jornada por turnos os Coorde-
nadores e Chefes de Departamento, e caberá a chefi a ime-
diata da unidade organizar o sistema de jornada por turnos 
4h30 entre os profi ssionais em períodos, mediante apresen-
tação de escala, bem como qualquer alteração, ao chefe de 
departamento, com cópia para o departamento de gestão do 
trabalho, conforme necessidade de manutenção dos atendi-
mentos e funções de Proteção Social da população.
Artigo 4º - Fica vedada a realização de horas extras para o 
cumprimento da escala de serviço da Unidade.
Artigo 5º - As orientações referentes ao atestado de frequ-
ência serão repassadas pelo Departamento de Gestão do 
Trabalho desta Secretaria.
Artigo 6º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no 
exercício da função de Proteção Social para com a popula-
ção.
Artigo 7º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e dis-
seminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 8º - As determinações dispostas complementam o De-
creto Municipal nº 18.554 e ratifi cação/retifi cam as Portarias 
SEMAS nº 02, 03, 06 e 08/2020 e demais legislação super-
veniente, não eximindo a observância e o cumprimento de 
regras específi cas.
Artigo 9º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 15/07/2020, tem vigên-
cia por tempo determinada até o dia 31/07/20, podendo ser 
revista a qualquer tempo de acordo com a necessidade e as 
medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 102/2020 Referente à Notifi cação 17529/2019
Fica advertida a empresa ADEMIR APARECIDO CARNEI-
RO RELOGIO DE PONTO, CNPJ: 34.162.607/0001-90, 
IM: 3618590, localizada na Rua Santos Dumont, 163 – Vila 
Ercília – CEP: 15013-100 – São José do Rio Preto/SP, 
datada de 18 março de 2020, em virtude do não cumpri-
mento da Notifi cação nº 17529/2019, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática de suas 
atividades econômicas: ARMAZENAR E DEPOSITAR ADE-
QUADAMENTE OS RESÍDUOS GERADOS NO EMPREEN-
DIMENTO. INFORMAR A DESTINAÇÃO FINAL DESSES 
RESÍDUOS, DE ACORDO COM O Art. 2º, § 3º, inciso XVI 
e artigo 4º, inciso II da L M 6499/1996 e Resolução do 
Conama nº 313/2002. Observação: APRESENTAR NESTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CÓPIA DO 
COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
(ELETROELETRÔNICOS), no prazo de 30 (trinta) dias, caso 
ocorra o descumprimento da presente advertência, serão 
aplicadas as penalidades previstas na legislação municipal, 
dobrada a cada reincidência pelo não cumprimento e início 
do processo de lacração do estabelecimento. Assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 81006046 0 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 103/2020 Referente à Notifi cação 18277/2020
Fica advertida a empresa MARCELO ELIAS DA SILVA 
11144172896, CNPJ: 35.255.962/0001-76, IM: 3663320, 
localizada na Rua Tiradentes, 3127 / 3133/3139 – HC-1-2-
3- Centro – CEP: 15010-030 – São José do Rio Preto/SP, 
datada em 23 de Março de 2020,  em virtude do não cum-
primento da Notifi cação nº 18277/2020, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática de suas 
atividades econômicas: APRESENTAR COMPROVANTE 
DESCARTE DOS RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE DA 
EMPRESA (ÓLEO DE COZINHA E LIMPEZA DA CAIXA DE 
GORDURA) “Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerado no empreendimento. Informar destinação 
fi nal dos resíduos” Multa: 2002,59 UFIR (multa R$ 7.589,82); 
PROVIDENCIAR CAIXA DE GORDURA INTERLIGADA A 
REDE DE ESGOTO “Adequar empreendimento para que 
os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria 
provenientes  atividades industriais, comerciais, residen-
ciais, não venha poluir o solo e os cursos d’água” Multa 50 
UFM (multa R$ 3.012,00); no prazo de 60 (sessenta) dias, 

extinto o prazo em que sejam feitas as adequações ambien-
tais necessárias, serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
sem prejuízo do procedimento de cassação do alvará e de 
lacração do estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal de 
Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto do AR JU 81006041 1 BR, acusan-
do “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 105/2020 Referente à Notifi cação 18237/2020
Fica advertida a empresa M G MANTELATTO, CNPJ: 
35.523.283/0001-30, IM: 3681120, localizada na Rua Nel-
son Squirra, 721 – Res Ana Célia – CEP: 15045-550 – São 
José do Rio Preto/SP, datada em 31 de Março de 2020, em 
virtude do não cumprimento da Notifi cação 18237/2020, 
deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática de suas atividades econômicas: APRESENTAR 
COMPROVANTE DESCARTE DOS RESÍDUOS GERA-
DOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA (ÓLEO, FIOS, PEÇAS) 
LIMPEZA DA CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO “Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreen-
dimento. Informar destinação fi nal do resíduos” Multa 200,59 
UFIR (multa R$ 7.589,82); PROVIDENCIAR ADEQUAÇÕES 
“Adequar empreendimento para que os resíduos sólido, líqui-
dos ou qualquer estado de matéria provenientes atividades 
industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo 
e os cursos d’água” Multa 50 UFM (Multa R$ 3.012,00); AL-
TERAR O CNAE DA EMPRESA PARA A REAL ATIVIDADE 
DA EMPRESA; no prazo de 30 (trinta) dias, extinto o prazo 
em que sejam feitas as adequações ambientais necessá-
rias, serão aplicadas as penalidades cabíveis, sem prejuízo 
do procedimento de cassação do alvará e de lacração do 
estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JU 81006171 2 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018628/2020

Fica notifi cada a empresa MARYS CALÇADOS E ACESSÓ-
RIOS RIO PRETO LTDA ME, CNPJ: 23008264/0001-97, IM: 
3327420, localizada na rua General Glicério, 3084 – Centro 
– CEP: 15015-400 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
13/03/2020, motivos da notifi cação: Deposição no passeio 
público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo mate-
riais para construção, detritos, placas de propagandas ou 
quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres, 
Artigo 7º LM nº 8973/2003, prazo de 24 hrs, Multa de 2 
UFMs; Armazenar e depositar adequadamente os resídu-
os gerado no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos, Art 2º, § 3º, inc XVI, art. 3º e 4º, inc II da 
Lei Mun nº 6499/96 e Resol Conama nº 313/2002, prazo de 
5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIRs; Estocar em contenedores 
resid sólidos resid/comercial da atividade. Colocar resíduos 
sólidos, uma hora antes do horário fi xado para coleta e até 
uma hora após a coleta para recolhimento contenedores, 
Artigos 11º, 12º, 16º inciso II da Lei Municipal nº 6499/1996, 
prazo de 15 dia (), Multa de 40,05 UFIRs. Observações: 
APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE CORRETO 
DE RESÍDUOS (PAPELAO) – COLOCAR LIXO NO HORÁ-
RIO CONFORME LEI VIGENTE – PROTOCOLAR POUPA-
TEMPO / GANHATEMPO. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Bra-
sileira de Correio e Telégrafo de acordo com registro do AR 
JU 81006016 4 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018632/2020

Fica notifi cada ANTONIO GENTIL GONÇALVE DIA 
73537837887, CNPJ: 36139501/0001-09, IM: 3694350, 
localizada na Rua Bernardino de Campos, 3872 – Centro 
– CEP: 15015-300 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
13/03/2020, motivos da notifi cação: Deposição no passeio 
público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo ma-
teriais para construção, detritos, placas de propagandas 
ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedes-
tres, Artigo 7º LM nº8973/2003, prazo de 24 hrs, Multa de 
2 UFMs; Exploração dos meios de publicidade sem licença 
prévia do município, Art. 141, 143, II e VIII LC 17/92, pra-
zo de 0 dia (s), Multa de 1 UFM; É proibido o lançamento, 
depósito, despejo, colocação e ou permanência de quaisquer 
objetos em locais públicos e outros locais, Artigo 5º da Lei 
Municipal nº 7176/1998, prazo de 24 hrs, Multa de 20 UFIRs; 
Fica proibida a permanência de qualquer material em logra-
douro (passeio e via) público, Artigo 96 da Lei Complementar 
nº 17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 3 UFMs. Observa-
ções: RETIRAR IMEDIATAMENTE TODA PUBLICIDADE/
OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA (RUAS, 
PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA, POSTES, CANTEIRO 
CENTRAL, ÁRVORES, PLACAS DE TRÂNSITO, ETC.). O 
não cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabele-
cido, o notifi cado fi cará sujeito às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvi-
da pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo de acor-
do com registro do AR JU 81006011 6 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018654/2020

Fica notifi cada a empresa VMT TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA, CNPJ: 5828732/0126-09, IM: 3653030, localizada 
na Rua General Glicério, 2777 – Centro – CEP: 15015-400 
– São José do Rio Preto/SP, datada em 17/03/2020, mo-
tivos da notifi cação: Exploração dos meios de publicidade 
sem autorização prévia da municipalidade, Art. 141, 143, II 
e VIII LC 17/92, prazo de 0 dia (s), Multa de 1 UFM. O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabeleci-
do, o notifi cado fi cará sujeito às penalidades impostas pela 

legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo de 
acordo com registro do AR JU 81006026 6 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018655/2020

Fica notifi cada a empresa VMT TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA, CNPJ: 5828732/0126-09, IM: 3653030, localizada na 
Rua General Glicério, 2777 – Centro – CEP: 15015-400 – 
São José do Rio Preto/SP, datada em 17/03/2020, motivos 
da notifi cação: Deposição no passeio público de obstáculos 
de qualquer espécie, incluindo materiais para constru-
ção, detritos, placas de propagandas ou quaisquer outros 
que obstruam a passagens de pedestres, Artigo 7º LM nº 
8973/2003, prazo de 24 hrs, Multa de 2 UFMs; É proibido o 
lançamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência 
de quaisquer objetos em locai públicos e outros locais, Arti-
go 5º da Lei Municipal nº 7176/1998, prazo de 24 hrs, Multa 
de 20 UFIR. Observação: RETIRAR IMEDIATAMENTE PU-
BLICIDADE VIA PÚBLICA. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Bra-
sileira de Correio e Telégrafo de acordo com registro do AR 
JU 81006026 6 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018681/2020

Fica notifi cado JOAO PEDRO FERREIRA DE CARVA-
LHO, CPF/RG: 449787968-22 / 46242005-X, localizado 
na Rua José Carlos Xavier, 171 – Pq Res da Fraternidade 
– CEP: 15082-118 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
31/03/2020, 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 
UFIRs;  É expressamente proibido perturbar o sossego com 
ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento 
acústico do empreendimento, Artigo 43 da Lei Complementar 
nº17/92, prazo de 30 dia (s), Multa de 5 UFMs; Providenciar 
execução caixa separadora de sólido, óleo e graxa, interliga-
das a rede pública de esgoto. As caixas deverão ser com-
patíveis com o volume e características do efl uente líquido 
gerado, Artigos 3º, 8º e 15º da Lei Municipal nº 8247/2000, 
prazo de 30 dia (s), Multa de 1001 UFIRs; Ficam proibidas a 
troca de óleo lubrifi cante em residências domiciliares, bem 
como todo e qualquer lançamento de óleo usado na galeria 
de água pluvial ou rede de esgoto, Artigo 8º, § 2º Lei Munici-
pal nº 8247/2000, prazo de 0 dia (s), Multa de 1001 UFIRs; 
Executar onde ocorrem o serviços, grelhas para captação da 
águas superfi ciais e efl uentes líquidos da atividades, após 
pré-tratamento físico-quimico, interligadas a rede públi-
ca de esgotos sanit, § 2º do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
8247/2000, prazo de 30 dia (s), Multa de 1001 UFIRs; Fica 
proibida a permanência de qualquer material em logradouro 
(passeio e via) público, Artigo 96 da Lei Complementar nº 
17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 3 UFMs; Adequar em-
preendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou qual-
quer estado de matéria provenientes atividades industriais, 
comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os cursos 
d’água, Artigo 1º da Lei Municipal nº 2268/1978, prazo de 15 
dia (s), Multa de 50 UFMs. Observações: COMPROVAR A 
DESTINAÇÃO FINAL DO ÓLEO, EMBALAGENS, FILTROS, 
PNEUS, BATERIAS, PROVIDENCIAR COBERTURA E IM-
PERMEABILIZAÇÃO DO SOLO NO LOCAL DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS. O não cumprimento da presente Notifi cação 
no prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Adriana Armani e Silva, uma vez que a 
missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafo de acordo com registro do AR JU 81006176 
5 BR, acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME nº 220

14 de julho de 2020.

Dispõe sobre a constituição, nomeação e atribuição dos 
representantes da Câmara de Planejamento para o Retorno 
às Aulas Presenciais, no contexto da pandemia da Covid-19, 
da Secretaria Municipal de Educação.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o prescrito no Decreto nº 
15.961/2011, em seus incisos 1º e 5º do artigo 2º, e inciso 9º 
do artigo 4º, expede a seguinte portaria:
Art.1º  Fica constituída, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto, a Câmara de Planeja-
mento para o Retorno às Aulas Presenciais, no contexto da 
pandemia da Covid-19, com as seguintes atribuições:
I- estabelecer parâmetros para o acolhimento socioe-
mocional aos alunos;
II- priorizar as normas e protocolos de segurança 
sanitária de higiene e saúde vigentes, para elaboração de 
protocolos de segurança no ambiente escolar, considerando 
a faixa etária de atendimento; 
III- cumprir os marcos legais, normatizações e diretrizes 
para a organização do processo de retorno às aulas, tais 
como: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Base 
Nacional Comum Curricular, Parecer 05/2020 do Conse-
lho Nacional de Educação, Medida Provisória 934/2020, 
Resoluções SME, nº 04 e 05/2020, Documento Orientador 
SME/2020, Diretrizes dos Conselhos Nacional, Estadual e 
Municipal de Educação e legislação que poderá vir a ser 
sancionada;
IV- elaborar diretrizes pedagógicas para garantir a 
aprendizagem, com acesso e permanência de todos os alu-
nos na escola, com foco na recuperação e aprofundamento 
dos estudos;
V- promover busca ativa intersetorial para prevenção e 
combate ao abandono e à evasão escolar;
VI- instituir critérios para o retorno e retomada das aulas 
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presenciais, das etapas e modalidades da Educação Infantil 
(Creche, 4 e 5 anos); Ensino Fundamental – anos iniciais 
e anos fi nais, Educação Especial e Educação de Jovens e 
Adultos;
VII- observar os protocolos de encaminhamento ao aten-
dimento à saúde de casos suspeitos e sintomáticos entre 
alunos, professores, trabalhadores da educação e familiares;
VIII- articular, com as Secretarias da Saúde e Assistência 
Social, ações para o atendimento psicológico ou de orienta-
ção socioemocional a alunos, suas famílias, professores e 
demais trabalhadores da educação;.
IX- especifi car protocolos, com a Secretaria Municipal 
da Agricultura e Abastecimento, para manuseio dos alimen-
tos e limpeza dos utensílios na alimentação escolar, criando 
mecanismos de planejamento e organização alimentar (me-
renda/kit alimentação); 
X- defi nir a oferta de alimentos/refeições individuais nas 
escolas, deliberando se os mesmos ocorreriam em refeitó-
rios, com distanciamento social, ou na sala de aula, respei-
tando os espaços físicos de cada unidade escolar;
XI- promover ações de orientação e comunicação por 
meio de materiais informativos e sobre: 
a- prevenção, atribuições e responsabilidades junto à 
comunidade escolar,
b- suspensão de festas, competições, trabalhos em 
grupo, entre outras possíveis de aglomerações,
c- higiene respiratória e contatos das mãos com o cor-
po e com superfícies,
d-  uso de máscaras, conforme as normas sanitárias,
e-  orientações para os familiares acompanharem a 
saúde de seus fi lhos,
f-  importância acerca da volta às escolas em seguran-
ça;
XII- contribuir com sugestões para elaboração das 
rotinas e adequações do espaço escolar e aquisição dos 
produtos de higiene e limpeza e reorganização do uso do 
transporte escolar;
XIII- promover cultura de atenção aos procedimentos 
de distanciamento social, higiene pessoal, sanitização de 
ambientes, identifi cação de grupos de risco, comunicação e 
monitoramento.
Parágrafo único  O prazo para início e término da elabora-
ção das proposituras será de 30 dias, a partir da primeira 
reunião, podendo ser prorrogado a pedido do Coordenador 
Geral ou a critério da Secretária Municipal de Educação, 
conforme as orientações e normatizações relativas a Pande-
mia da Covid-19. 
Art. 2º  O debate, com múltiplas representações, deverá ser 
realizado de forma a respeitar diferenças de ideias, embasa-
das em pesquisas científi cas, protocolos de entidades edu-
cacionais respeitadas, realizadas de maneira transparente, 
com interação e articulação entre as Secretarias Municipais 
e Conselhos Municipais de Direitos. 
Art. 3º  A presente Câmara será composta por 23 membros 
titulares e respectivos suplentes, indicados e/ou escolhidos 
pelos seus pares (processo eletivo), conforme abaixo rela-
cionados:
I- Assessores da Secretaria Municipal de Educação
a- Márcio Alves
b- João Ernesto Nicoleti

II- Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal 
de Educação
Leandra Verginia Justo Herrera (titular)
Joana Inês Novaes (suplente)

III- Coordenadoria Administrativa da Secretaria Munici-
pal de Educação 
      Ricardo Martins (titular)
Eliana Aparecida Najem Racaneli (suplente)

IV- Departamento de Ensino
Eliani Cristina Moreira da Silva (titular)
Deise Maciel Queiroz (suplente)

V- Supervisores de Ensino da Secretaria Municipal de 
Educação
Mirian Roberta Pedrini (titular)
Andréa Ussen Wehbi (titular)
Mariana Correa da Silveira (titular)
Daniele Rejane Barbosa de Rezende (Suplente)

VI- Representantes das escolas de Educação Infantil
a- Diretora de Escola: 
  Kátia Aparecida Fróes Fortunato (titular)
Rosimere Cleide Souza Desidério (suplente)
b- Coordenador Pedagógico: 
 Éder Ralha de Castro Rosa (titular)
 Edson Rodrigo de Azevedo (suplente)
c- Professora da Educação Infantil: 
 Patrícia Helena da Silva (titular)
 Genecida dos Santos (suplente)

VII- Representantes das escolas de Ensino Fundamental
a- Diretora de Escola:
 Andréia Blaz Marchioreto (titular)
 Patrícia Costa Gutierrez (suplente)
b- Coordenadora Pedagógica:
 Daniele da Cunha Pereira (titular)
 Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro (suplente)
c- Professora Ensino Fundamental I: 
 Roberta Chiari Contatore (titular)
 Rita Maria de Oliveira (suplente)
d- Professora Ensino Fundamental II: 
 Gabriela Pedroso Cardoso (titular)
Thamires Vançan Capasciutti (suplente)

VIII- Representante do Conselho Municipal de Educação
Maria das Graças do Carmo Bertasso (titular)
Kleber Chaves Pereira (suplente)
   
IX- Representante do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente       
Talita Fabiano de Carvalho (titular)
Ana Paula Polacchini de Oliveira (suplente)

X- Representante da Promotoria Pública da Criança e 
do Adolescente
André Luís de Souza (titular)
Amanda Moretti Palhares (suplente)

XI- Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
a- Soraya Andrade Pereira
b- Andréa Zoccal Mingoti 

XII- Representante da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social:
Mariana Puglieri Barboza (titular)
Willian Meque (suplente)

XIII- Representante da Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento;
Antônio Pedro Pezzuto Junior (titular)
Cristiane Alves Ferraz (suplente)

XIX- Representante das Escolas Particulares de São José do 
Rio Preto- SP
Viviane Sant Ana (titular)
Rui Vicente Lucato Junior (suplente)
Parágrafo único  Os suplentes somente participarão das 
reuniões virtuais (remotamente), ou, presencialmente, na 
impossibilidade de comparecimento do representante titular, 
cuja notícia deverá ser comunicada, previamente, ao Coor-
denador Geral da Câmara de Planejamento para o Retorno 
às Aulas Presenciais, no contexto de combate a pandemia 
da Covid-19, com pelo menos um dia de antecedência. 
Art. 4º  Ficam designados o Assessor de Secretaria, Márcio 
Alves, Coordenador Geral e a Supervisora de Ensino, Mirian 
Roberta Pedrini, secretária da Câmara de Planejamento para 
o Retorno às Aulas Presenciais no contexto da pandemia da 
Covid-19, que terão as seguintes atribuições:
a- convocar todos os representantes para a primeira e 
demais reuniões;
b- estabelecer, coletivamente, um cronograma de reuni-
ões;
c- coordenar as reuniões, articulando as discussões 
nas apresentações de proposituras;
d- comunicar à Secretária Municipal de Educação todos 
os encaminhamentos realizados e encerramento dos traba-
lhos.
e- registrar todas as reuniões e presença dos partici-
pantes, por meio de relatórios/atas,  utilizando as ferramen-
tas digitais e comunicacionais acessíveis, como por exemplo 
o Google Meet (quando realizada virtualmente). 
Art. 5º  O quórum mínimo de membros presentes para início 
das reuniões será de 50% (cinquenta) mais 01 (um) dos 
participantes, e, após decorridos 15 (quinze) minutos, a 
reunião será iniciada com qualquer quantidade de membros 
presentes.
Art.6º  Na primeira reunião deverá ser escolhido um Vice 
Coordenador, e um vice-secretário que substituirá o Coorde-
nador Geral e/ou Secretário em virtude de afastamentos ou 
impedimentos temporários.
Art. 7º   A Câmara de Planejamento para o Retorno às aulas 
presenciais no contexto da pandemia da Covid-19, caso 
necessário, poderá constituir sub câmaras para encaminha-
mentos de assuntos específi cos.
§1º  As sub câmaras poderão fazer consultas/reuniões com 
gerências, departamentos da SME, entidades, especialistas, 
de acordo com as necessidades, no decorrer dos trabalhos.
§2º  As sub câmaras, se constituídas, deverão escolher um 
Coordenador e um Secretário, com registro de todos as reu-
niões realizadas.
§3º Toda deliberação deverá ser analisada pelo coletivo dos 
componentes participantes da Câmara, aprovada pela maio-
ria simples dos presentes.
Art. 8º  Todas as atas ou relatórios das reuniões da referida 
Câmara deverá ser publicada no site da Educação Digital: 
https://digital.educacao.riopreto.br/, para conhecimento da 
comunidade.
Art. 9º  As proposituras e diretrizes elaboradas sobre as 
questões de protocolos sanitários para a organização do 
retorno às aulas presenciais no âmbito do Sistema Municipal 
de Ensino, deverão ser apresentadas à Secretária Municipal 
de Educação, que analisará e encaminhará, junto ao Comitê 
Gestor Municipal de Combate à Pandemia do Coronavírus 
(Covid 19), para posterior aprovação e encaminhamentos.
Art. 10  A defi nição de data de retorno às aulas presenciais 
ou nova paralisação das aulas presenciais cabe ao Comitê 
Gestor Municipal de Combate à Pandemia do Coronavírus- 
COVID-19.
Art.11   A Câmara de Planejamento para o Retorno às aulas 
presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 estará 
sujeita as normatizações vigentes no nível municipal, es-
tadual e federal que versam sobre o período de combate a 
Pandemia.
Art. 12  A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir 
normas complementares para o cumprimento do disposto 
nesta Portaria.
Art.13  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020.
Prof.ª Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1898-1

                          Fica notifi cado, Mario Cangerana Filho, com-
promissário do imóvel sito à Rua Rubens Cardoso Macha-
do , quadra “I”, lote 04, Residencial das Américas, que em 
virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1898-1 emitido 
em 24/06/2020, assinado pelo fi scal Moisés Augusto de Lima 
Aziz, tratando de obra desrespeitando a Lei de Zoneamen-
to  em vigor e/ ou projeto aprovado, em desacordo com as 
Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, de que deverá recolher 
aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
desta publicação, a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos 
e dois reais e quarenta  centavos), uma vez que o referido 
Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR JU 83762262 3 
BR, acusando "endereço insufi ciente".
São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020.
Moisés Augusto de Lima Aziz. 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 22

DE 14 DE JULHO DE 2020.

Institui a Comissão de Residência Multiprofi ssional da Secre-
taria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – CORE-
MU SMS-SJRP.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 

Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.

DETERMINA:
Art. 1º - A Criação, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde, da Comissão de Residência Multiprofi ssional da 
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – 
COREMU SMS-SJRP, conforme Resolução CNRMS nº 01, 
de 21/07/2015.
Art. 2º - O funcionamento da COREMU SMS-SJRP será 
estabelecido em regimento interno próprio (ANEXO I).
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I
REGIMENTO GERAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA PROFIS-
SIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO PROGRAMA DE RE-
SIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA 
PROFISSIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Art. 1º A Residência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área 
Profi ssional da Saúde constitui-se em ensino de pós-gradua-
ção lato sensu, destinada a profi ssões da área de saúde, sob 
a forma de curso de especialização caracterizado por ensino 
em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas sema-
nais, de acordo com o artigo 1º da Portaria Interministerial nº 
506 de 24 de abril de 2008.
§1º A Residência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área 
Profi ssional da Saúde poderá ser constituída pela articulação 
entre as seguintes profi ssões da área da saúde: Biomedi-
cina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia 
Ocupacional (Portaria Interministerial nº 45 de 12/01/2007).
Art. 2º A Residência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área 
Profi ssional da Saúde deverá ser credenciada pela Comis-
são Nacional de Residência Multiprofi ssional em Saúde 
– CNRMS, e tem como objetivos o aperfeiçoamento progres-
sivo do padrão profi ssional e científi co dos residentes e a 
melhoria da assistência à saúde da comunidade nas áreas 
profi ssionalizantes.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
EM SAÚDE OU EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE – 
COREMU.
Art. 3º A Comissão de Residência Multiprofi ssional em 
Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde - COREMU é o 
órgão da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio 
Preto (SMS-SJRP) encarregado, de acordo com o previsto 
na resolução nº 2, de 4 de maio de 2010, da coordenação, 
organização, supervisão e acompanhamento de todos os 
Programas de Residência Multiprofi ssional e em Área Pro-
fi ssional da Saúde da SMS-SJRP e responsável pelo acom-
panhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelos 
residentes em suas diversas áreas de atuação, bem como 
pela avaliação dos mesmos. 
§Parágrafo Único. A critério da COREMU poderá ser criado 
ainda comissões, comitês e conselhos com o propósito de 
atender as necessidades pedagógicas/administrativas dos 
referidos programas. 
Art. 4º A COREMU é o órgão deliberativo ligado a Comissão 
Nacional de Residência Multiprofi ssional em Saúde (CNR-
MS) do Ministério da Educação (MEC).
Art. 5º A COREMU será constituída por:
I. Coordenador e Vice Coordenador da Residência 
Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saú-
de;
II. Coordenador de cada Programa de Residência;
III. Um Representante de cada Área Profi ssional que 
participam da Residência;
IV. Um representante de Tutores por Programa;
V. Um representante de Preceptores por Programa;
VI. Um representante dos Residentes por Programa;
VII. Um representante do Gestor local do Sistema Único 
de Saúde;
VIII. Um representante das Instituições Conveniadas.
§1º O Coordenador e o Vice Coordenador da Residência 
Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saú-
de serão eleitos pelo Colegiado da COREMU.
1. Os representantes da alínea “II” serão eleitos pelo 
Colegiado Interno de seu respectivo programa e terão direito 
à voz e voto.
2. Os representantes das alíneas “III“, “IV“, “V” e “VI” 
deverão ser eleitos por seus respectivos pares e terão direito 
à voz e voto.
3. Os representantes das alíneas “VII” e “VIII” serão in-
dicados pelos respectivos órgãos competentes e terão direito 
à voz e voto.
4. Os representantes das alíneas “II”, “III“, “IV“, “V” e 
“VI” deverão ter um suplente, o qual terá direito à voz, ou 
seja, só haverá um voto por representação.
Art. 6º O colegiado da COREMU elegerá o Coordenador e 
Vice Coordenador, encaminhando os respectivos nomes 
para publicação.
Art. 7º O Coordenador é o membro Executivo da COREMU.
§1º Os cargos de Coordenador e Vice Coordenador deve-
rão ser ocupados por Profi ssionais do quadro da Secretaria 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. O mandato 
terá duração de 3 (três) anos, admitindo-se uma recondução 
consecutiva.
§2º O Vice Coordenador substituirá o Coordenador em suas 
ausências e impedimentos.
§3º Os Coordenadores de Programas e representantes dos 
Tutores e Preceptores terão mandato de 3 (três) anos, com 
uma recondução.
§4º Os Representantes de Área profi ssional terão mandato 
de 3 (três) anos, com uma recondução.
§5º Os residentes elegerão, anualmente, seu representante, 
encaminhando o nome por escrito à COREMU. Recomen-
da-se que o R2 seja eleito como representante titular e a 
suplência seja exercida pelo R1.
Art. 8º É competência da COREMU:
I. Fazer cumprir este Regimento;
II. Zelar pela manutenção da qualidade dos Programas de 
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Residência Multiprofi ssional em Saúde e em Área Profi ssio-
nal da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São José 
do Rio Preto;
III. Avaliar periodicamente os Programas de Residência Mul-
tiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde 
da SMS, a fi m de apreciar as alterações nos projetos peda-
gógicos dos Programas existentes;
IV. Avaliar as propostas de inclusão de outras profi ssões ou 
novos programas, sugerindo as modifi cações necessárias 
para adequá-los aos padrões de ensino da Instituição e à 
legislação vigente, ou mesmo, extinguir programas ou áreas 
profi ssionais, e posterior encaminhamento ao CNRMS;
V. Solicitar Credenciamento e Recredenciamento de Progra-
mas junto à Comissão Nacional de Residência Multiprofi ssio-
nal em Saúde (CNRMS/MEC);
VI. Supervisionar a implantação e execução dos novos Pro-
gramas de Residência Multiprofi ssional em Saúde e em Área 
Profi ssional da Saúde da SMS-SJRP;
VII. Empreender esforços junto às áreas competentes para 
a obtenção de recursos necessários à execução dos Progra-
mas de Residência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área 
Profi ssional da Saúde da SMS-SJRP;
VIII. Participar da Comissão de Exames;
IX. Aplicar junto aos residentes dos diferentes programas 
instrumento de avaliação semestral dos Programas em 
vigência.
Art. 9º A COREMU reunir-se-á mensalmente de acordo com 
calendário aprovado na primeira reunião do ano letivo.
§1º Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas em 
qualquer data, pelo Coordenador ou por solicitação de qual-
quer representante da COREMU, por meio de correio eletrô-
nico, com anuência de pelo menos 51% de seus membros e 
com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
§2º A reunião iniciar-se-á em primeira chamada em horário 
pré-estabelecido, com a presença de 51% de seus mem-
bros ou após quinze minutos, em segunda chamada, com o 
quorum presente.
§3º Poderão compor ainda a COREMU outras instituições 
participantes como campo de prática dos residentes do Pro-
grama, como membros convidados, com direito à voz.
Art. 10º As decisões serão tomadas em reunião da CORE-
MU por votação pelo sistema de maioria simples, com o 
quorum presente.
§Parágrafo Único. Será redigida ata correspondente à reu-
nião, a qual deverá ser aprovada na reunião subsequente e, 
posteriormente, disponibilizada na COREMU da SMS-SJRP.
Art. 11º Compete ao Representante de Área Profi ssional:
I. Representar a área profi ssional junto à COREMU;
II. Promover articulações entre o serviço e a academia que 
representem as necessidades do coletivo profi ssional de 
maneira a garantir o desenvolvimento das atividades dos 
residentes;
III. Participar sempre que convocado pela Comissão de 
Exames, do processo de seleção do Programa de Residên-
cia Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da 
Saúde.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DOS PROGRAMAS
Art. 12º Cada Programa de Residência Multiprofi ssional em 
Saúde e em Área Profi ssional da Saúde constituirá uma 
estrutura interna de funcionamento, a qual deverá ser enca-
minhada à COREMU para aprovação. Esta estrutura será 
composta por: Coordenador, Vice Coordenador, Tutores e 
Preceptores.
§1º Cada Programa deverá constituir um Colegiado Interno, 
com representação das áreas profi ssionais que o compõe. 
Cada Representante deve ser eleito por seus pares em seu 
colegiado profi ssional, devendo o Coordenador do Programa 
encaminhar à COREMU o registro da ata da reunião na qual 
ocorreu a eleição.
§2º Cada Programa deverá ter um Regulamento Interno, o 
qual deverá ser aprovado pela COREMU.
Art. 13º Cada Programa de Residência Multiprofi ssional em 
Saúde deve ser constituído por no mínimo 3 (três) e no má-
ximo 13 (treze) profi ssões.
§1º A titulação exigida para as funções de Coordenador de 
Programa é, preferencialmente, profi ssional da área e a 
titulação mínima é Especialista.
§2º A titulação exigida para a função de Tutor deverá ser no 
mínimo de Especialista.
§3º A titulação exigida para as funções de Vice Coordenador 
de Programa é no mínimo Especialista.
§4º A titulação exigida para a função de Preceptor deverá 
ser no mínimo profi ssional da área.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE PROGRAMA
Art. 14º É de responsabilidade do Coordenador de Progra-
ma:
I. Representar o programa na COREMU;
II. Coordenar a equipe responsável pela elaboração e revi-
são do Projeto Pedagógico do Programa;
III. Coordenar as atividades de tutores e preceptores de seu 
Programa;
IV. Encaminhar documentos sobre frequência, avaliações e 
notas dos residentes para a Secretaria da COREMU;
V. Informar à COREMU, em caso de desistência de Resi-
dente, o nome e o ano em que está matriculado para que 
possam ser tomadas as medidas administrativas cabíveis;
VI. Garantir o cumprimento da programação estabelecida;
VII. Manter informações atualizadas de seu Programa junto 
à secretaria da COREMU, assim como informar sobre inter-
corrências que interfi ram no andamento do Programa;
VIII. Zelar pelo comportamento ético dos tutores, precepto-
res e residentes sob sua responsabilidade;
IX. Responsabilizar-se pela elaboração e encaminhamento 
do cronograma anual de atividades práticas e teóricas do R1 
e R2;
X. Elaborar a pauta e convocar reuniões mensais ou sempre 
que necessário;
XI. Aplicar aos residentes sanções disciplinares previstas 
pela COREMU;
XII. Participar do processo de seleção do Programa de Re-
sidência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional 
da Saúde;
XIII. Manter reuniões sistemáticas com os respectivos 
Representantes das Áreas Profi ssionais envolvidas em seu 
Programa;
XIV. Encaminhar à COREMU relatórios sobre o desenvol-
vimento das atividades dos residentes elaborados pelos 
preceptores e tutores sob sua responsabilidade;
XV. Encaminhar solicitação de ampliação ou alteração dos 
Programas à COREMU que, após análise e deliberação dará 
sequência ao processo;

XVI. Encaminhar à COREMU, na primeira quinzena do mês 
de dezembro do ano corrente, a indicação ou manutenção 
do nome do(s) Tutor(es) e Preceptor(es) para o ano letivo 
subsequente.
XVII. Analisar e selecionar questões teóricas e práticas para 
compor o exame anual de seleção para Residência Multi-
profi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde e 
encaminhar a COREMU.
Art. 15º O tutor é um profi ssional experiente, com compe-
tência pedagógica, e com conhecimentos e habilidades em 
desempenhar os procedimentos e ações profi ssionais espe-
cífi cas. Desta forma, cabe ao tutor a função de estabelecer, 
coordenar e desenvolver o conteúdo teórico e ou teórico 
pratico que fundamenta sua profi ssão. Cabe a ele:
I. Estimular a atualização constante dos preceptores que 
atuam na sua área de especialidade identifi cando as neces-
sidades de capacitação pedagógica;
II. Estimular a aplicação da teoria na prática;
III. Participar juntamente com o preceptor na avaliação do 
residente;
IV. Assessorar as atividades científi cas dos preceptores e 
residentes;
V. Realizar visita semanal integrada para discutir prática 
clínica entre preceptores e residentes;
VI. Atuar na revisão da prática profi ssional;
VII. Elaborar, juntamente com o respectivo Representante 
da Área Profi ssional, o planejamento anual das atividades 
teóricas do conteúdo específi co;
VIII. Avaliar sistematicamente o processo ensino-aprendiza-
do durante o curso;
IX. Participar do processo de seleção do Programa de Resi-
dência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional 
da Saúde.
Art. 16º O Preceptor é o profi ssional responsável que per-
tence ao serviço de saúde e que apresenta competência 
e habilidade clínica, além de capacidade para conduzir o 
residente no processo de aprender, estimulando e possibili-
tando o desenvolvimento pessoal e profi ssional do mesmo. 
Portanto, compete ao preceptor supervisionar as atividades 
práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, 
exercendo a função de facilitar a inserção e a socialização 
do residente no ambiente de trabalho, estreitando a distância 
entre a teoria e prática profi ssional. Cabe a ele:
I. Participar com o Tutor do planejamento anual das ativi-
dades teóricas e práticas para os R1 e R2 referentes à sua 
área de atuação;
II. Operacionalizar as atividades práticas para R1 e R2;
III. Elaborar escala mensal de plantões e encaminhar ao 
Coordenador do Programa até 1º (dez) dias antes do fi nal do 
mês;
IV. Encaminhar ao Coordenador do Programa, mensalmente 
as fi chas de frequência e de avaliação dos residentes sob 
sua responsabilidade;
V. Capacitar o residente por meio de instruções formais, com 
objetivos e metas pré-determinados;
VI. Participar de visita semanal integrada para discutir prática 
clínica;
VII. Participar do processo de seleção do Programa de Re-
sidência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional 
da Saúde.
CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS PROGRAMAS DERESIDÊNCIA MULTI-
PROFISSIONAL EM SAÚDE OU EM ÁREA PROFISSIONAL 
DA SAÚDE

Art. 17º O candidato ao Programa de Residência Multipro-
fi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde da 
SMS-SJRP deverá:
I. Estar inscrito no Conselho de Classe correspondente à sua 
área profi ssional e estar com o registro regular;
II. Apresentar diploma profi ssional devidamente registrado.
§Parágrafo Único. Caso esteja cursando o último ano de gra-
duação, o candidato deverá apresentar declaração compro-
batória expedida pela Instituição de Ensino de origem.
III. Apresentar o curriculum vitae relacionando as atividades 
escolares, profi ssionais e científi cas;
IV. Se estrangeiro, apresentar Cédula de Identidade de 
Estrangeiro que comprove ser portador de visto provisório ou 
permanente, resultando em situação regular no país;
V. Submeter-se ao processo seletivo público adotado pela 
COREMU, visando classifi cação dentro do número de vagas 
existentes.
§1º A declaração de conclusão do curso será aceita, a título 
provisório, para fi ns de matrícula do candidato. No entanto, 
o diploma e o registro em seu respectivo conselho deverão 
ser apresentados pelo profi ssional residente durante os seis 
primeiros meses do ano letivo do Programa de Residência 
Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saú-
de, sob pena de exclusão do Programa.
§2º Na hipótese de candidato que tenha concluído o cur-
so de graduação em Instituição estrangeira, somente será 
deferida sua matrícula no Programa de Residência Multi-
profi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde 
mediante apresentação do diploma, devidamente revalidado 
por Instituição competente.
Art. 18º Poderão ingressar no Programa de Residência Mul-
tiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde, 
os profi ssionais de saúde formados por Instituições ofi ciais 
ou reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação, ou em 
Instituições estrangeiras, desde que o diploma esteja devida-
mente validado.
Art. 19º O Ingresso ao Programa Residência Multiprofi ssional 
em Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde se dará por 
meio de processo seletivo público realizado conforme Edital, 
elaborado especifi camente com esta fi nalidade.
Art. 20º O processo de seleção pública dos candidatos aos 
Programas de Residência Multiprofi ssional em Saúde ou em 
Área Profi ssional da Saúde dar-se-á mediante prova escrita 
classifi catória, prova prática a critério do Programa, análise e 
arguição do curriculum vitae.
§Único - A classifi cação fi nal dos candidatos deverá ser ho-
mologada pela COREMU.
Art. 21º A COREMU preencherá as vagas que porventura 
surgirem posteriormente, convocando, por ordem de classi-
fi cação, os candidatos até 60 (sessenta) dias após o início 
dos programas.
§1º Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a 
matrícula, conforme o edital;
§2º Vencido o prazo acima, serão convocados os candidatos 
por ordem de classifi cação;
§3º Situações especiais serão estudadas pela COREMU.

CAPÍTULO VI
DO RESIDENTE

Art. 22º Na admissão à Residência os residentes receberão 
uma cópia deste Regimento, juntamente com o Programa 
Residência Multiprofi ssional em Saúde ou em Área Profi ssio-
nal da Saúde em ocorre a Residência.
Art. 23º Ao residente será concedida bolsa, garantida por 
legislação em vigência.
§Único- O residente deve inscrever-se na Previdência Social, 
a fi m de ter assegurados os seus direitos, especialmente os 
decorrentes do seguro de acidente do trabalho, de acordo 
com o § 2º do artigo 4º da Lei Nº 6. 932/07/77/1981.
Art. 24º O residente fará jus a um dia de folga semanal e a 
30 (trinta) dias consecutivos ou dois períodos de 15 (quinze) 
dias de descanso, a cada ano do programa, preferencial-
mente, nos meses de julho, dezembro e janeiro (Resolução 
nº 3 de 17/02/2011/CNRMS).
Art. 25º Fica assegurado ao residente o direito a afastamen-
to, sem reposição, nas seguintes hipóteses e prazos, que se 
iniciam no mesmo dia do evento:
I. Núpcias: cinco dias consecutivos;
II. Óbito de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, 
irmão, fi lho, enteado, menor sob sua guarda ou tutela: oito 
dias consecutivos;
III. Nascimento ou adoção de fi lho: cinco dias consecutivos.
IV. O residente terá direito a afastamento para comparecer 
a Congressos Científi cos, desde que não cause prejuízo às 
suas atividades no programa nem ao funcionamento adequa-
do do serviço ao qual esteja vinculado. A solicitação deverá 
ser feita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao 
preceptor e ao tutor da área. Terão prioridade de liberação 
para participar de atividades científi cas os residentes do se-
gundo ano e entre estes os que forem apresentar trabalhos 
científi cos no evento. No caso de vários autores, o preceptor 
e o tutor da área determinarão o número de participantes. O 
residente deverá apresentar o comprovante de participação 
e relatório do evento, pois, caso contrário, poderá acarretar 
impedimento de futuras participações e a reposição dos 
dias correspondentes ao evento ao término da residência de 
acordo com as defi nições legais.
Art. 26º À residente será assegurada a continuidade da bolsa 
de estudo durante o período de 04 (quatro) meses, quando 
gestante ou adoção, devendo, porém, o mesmo período ser 
prorrogado por igual tempo, para que seja completada a 
carga horária total da atividade prevista.
Art. 27º O Profi ssional da Saúde Residente que se afastar do 
programa por motivo devidamente justifi cado deverá com-
pletar a carga horária prevista, repondo as atividades perdi-
das em razão do afastamento, garantindo a aquisição das 
competências estabelecidas pelo Programa (Resolução nº 3 
de 17/02/2011/CNRMS).

CAPÍTULO VII
DOS DEVERES DOS RESIDENTES
Art. 28º São deveres dos residentes:
I. Firmar Termo de Compromisso, sem o qual não poderá 
iniciar as atividades no programa;
II. Apresentar o Certifi cado de Conclusão de Curso de Gra-
duação, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, 
até o mês de junho do ano da matrícula. O não cumprimen-
to acarretará em cancelamento da matrícula, exclusão do 
Programa e ressarcimento à União dos valores pagos como 
Bolsa;
III. Em caso de Desistência informar ao Coordenador do Pro-
grama e formalizá-la junto à COREMU, para que possam ser 
tomadas as medidas administrativas cabíveis. O não cum-
primento acarretará em ressarcimento à União dos valores 
pagos como Bolsa;
IV. Manter postura ética com os outros residentes do pro-
grama, bem como com os demais profi ssionais e com os 
usuários dos serviços de saúde;
V. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades de 
seu programa de Residência, obedecendo às atribuições que 
lhes forem designadas pelos tutores e preceptores;
VI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades de 
seu programa de Residência;
VII. Cumprir rigorosamente os horários que lhe forem atribu-
ídos;
VIII. Observar o Código de Ética de sua profi ssão, principal-
mente no que se refere a resguardar o sigilo e a veiculação 
de informação a que tenham acesso em decorrência do 
programa;
IX. Comparecer a todas as reuniões convocadas pela CO-
REMU, coordenador, tutores e preceptores do programa;
X. Cumprir as disposições regulamentares gerais da CORE-
MU e de cada serviço onde o programa está sendo realiza-
do;
XI. Prestar colaboração ao serviço no qual estiver desen-
volvendo as atividades, fora do horário do curso, quando 
solicitado e em situações de emergência;
XII. Levar ao conhecimento do coordenador, tutores e pre-
ceptores do programa as irregularidades das quais tenha 
conhecimento, ocorridas nos serviços;
XIII. Assinar diariamente a fi cha de presença;
XIV. Em caso de doença ou gestação, comunicar o fato 
imediatamente ao seu preceptor e a secretaria do programa, 
apresentando atestado médico devidamente identifi cado e 
com o CID;
XV. Dedicação, zelo e responsabilidade no cuidado aos usu-
ários e no cumprimento de suas obrigações;
XVI. Usar trajes adequados em concordância com as normas 
internas dos locais onde o programa está sendo realizado e 
crachá de identifi cação;
XVII. Agir com urbanidade, discrição e respeito nas relações 
com a equipe do Programa e usuários dos serviços.
XVIII. Zelar pelo patrimônio dos serviços onde o programa 
está sendo realizado;
XIX. Reportar aos preceptores eventuais dúvidas ou proble-
mas no decorrer das atividades práticas do programa;
XX. Dedicar-se exclusivamente ao programa de residência, 
cumprindo a carga horária determinada.
XXI. Contratar seguro de vida vigente durante todo o período 
de residência.
CAPÍTULO VIII
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, FREQUÊNCIA E APRO-
VAÇÃO
Art. 29º Os Programas de Residência Multiprofi ssional em 
Saúde ou em Área Profi ssional da Saúde deverão seguir os 
critérios de avaliação defi nidos pela COREMU para aprova-
ção ou reprovação.
Art. 30º Os residentes serão avaliados, mensalmente, nas 
atividades teóricas e nas atividades práticas pelo corpo do-
cente-assistencial (docentes, tutores e preceptores).
§Único – A nota de aproveitamento para aprovação nas 
atividades teóricas e nas práticas deve ser igual ou maior a 
7,0 (sete).
Art. 31º Os residentes com aproveitamento insatisfatório em 
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no máximo duas áreas temáticas das atividades práticas 
deverão realizá-la(s) novamente para obter conceito satisfa-
tório e aprovação.
§1º A época e o período para realização das atividades prá-
ticas serão determinados pelo Coordenador do Programa e 
encaminhados à COREMU para avaliação e aprovação;
§2º Será permitida, apenas uma vez, a realização das ativi-
dades práticas em que houver reprovação.
Art. 32º Os Residentes deverão ter no mínimo 85% de 
presença nas atividades teóricas (Resolução nº 3 de 
04/05/2010).
Art. 33º Os Residentes deverão ter 100% de presença nas 
atividades práticas. Na ocorrência de faltas, estas serão 
repostas contemplando as atividades não frequentadas.
Art. 34º Estágio optativo/eletivo
I. Permitido apenas para R2;
II. O estágio só poderá ser de 30 dias corridos;
III. O residente é o responsável pela tramitação dos acertos 
com o local que irá recebê-lo;
IV. O residente deverá apresentar todos os documentos 
exigidos pela Instituição parceira.
V. A Instituição deverá encaminhar documento de aceite, 
com o nome do profi ssional que fi cará responsável pela 
supervisão e avaliação do residente;
VI. Os custos de transporte, alimentação e moradia será de 
inteira responsabilidade do residente.
VII. O Coordenador deverá encaminhar para a secretaria da 
COREMU documento autorizando a realização do estágio 
externo, no qual deve constar o local em que será realizado 
o estágio, nome do responsável pelo residente, progra-
mação que deverá ser desenvolvida com respectiva carga 
horária;
VIII. O seguro de vida fi cará sob responsabilidade do re-
sidente para realização do estágio optativo/eletivo, tanto 
dentro quanto fora do território Nacional.
Art. 35º O profi ssional residente será considerado aprovado 
quando cumprir os seguintes requisitos:
I. Nota de aproveitamento para aprovação nas atividades 
teóricas, nas práticas e no TCR igual ou maior a 7,0 (sete).
II. Ter no mínimo 85% de presença nas atividades teóricas 
(Resolução nº 3 de 04/05/2010).
III. Os residentes deverão ter 100% de presença nas ativida-
des práticas. Na ocorrência de faltas, estas serão repostas 
contemplando as atividades perdidas.
IV. Entrega da versão fi nal do TCR com as correções e su-
gestões da banca examinadora.
Art. 36º Ao término da Residência Multiprofi ssional em Saú-
de ou em Área Profi ssional da Saúde, a COREMU, mediante 
lista de aprovação de cada um dos Programas, conferirá o 
certifi cado de conclusão emitido pela CNRMS.
CAPÍTULO IX
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 37º De acordo com o Regimento Geral da SMS-SJRP, o 
residente está sujeito às penas de advertência, suspensão e 
desligamento.
§Parágrafo Único. Na aplicação de quaisquer das penas dis-
ciplinares previstas neste artigo deverão ser observadas as 
normas estabelecidas pelo Regimento Geral da SMS-SJRP.
Art. 38º Sempre que houver infrações às normas, bem como 
ao Regimento da COREMU e ao Código de Ética Profi s-
sional, os residentes estarão sujeitos às seguintes penas 
disciplinares:
I. Advertência:
Aplicar-se-á a penalidade de ADVERTÊNCIA POR ESCRI-
TO ao residente que:
a) Faltar sem justifi cativa cabível nas atividades práticas;
b) Desrespeitar o Código de Ética Profi ssional;
c) Não cumprir tarefas designadas;
d) Realizar agressões verbais entre residentes ou outros;
e) Assumir atitudes e praticar atos que desconsiderem os 
doentes e familiares ou desrespeitem preceitos de ética 
profi ssional e do regulamento da Instituição;
f) Faltar aos princípios de cordialidade para com os funcioná-
rios, colegas ou superiores;
g) Usar de maneira inadequada instalações, materiais e 
outros pertences da Instituição;
h) Ausentar-se das atividades sem ordem prévia dos supe-
riores.
II. Suspensão:
Aplicar-se-á a penalidade de SUSPENSÃO ao residente por:
a) Reincidência do não cumprimento de tarefas designadas;
b) Reincidência por falta a atividades práticas sem justifi cati-
va cabível;
c) Desrespeito ao Código de Ética Profi ssional;
d) Ausência não justifi cada das atividades do Programa por 
período superior a 24 horas;
e) Faltas frequentes que comprometam severamente o 
andamento do Programa de Residência ou prejudiquem o 
funcionamento do Serviço;
f) Agressões físicas entre residentes ou quaisquer outro 
individuo.
III. Desligamento:
Aplicar-se-á a penalidade de DESLIGAMENTO ao residente 
que:
a) Reincidir em falta com pena máxima de suspensão.
b) Não comparecer às atividades do Programa de Residên-
cia, sem justifi cativa, por 03 (três) dias consecutivos ou 15 
(quinze) dias intercalados, no período de até seis meses.
c) Aspectos que evidenciem, após avaliação, que o residente 
seja incompatível com o perfi l estabelecido pelo programa.
d) Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição; neste 
caso, além do desligamento, o aluno sofrerá as sanções 
disciplinares previstas no Regimento Geral da SMS-SJRP 
e nos Códigos Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir à 
União os valores pagos como Bolsa.
IV. Agravantes:
Serão consideradas condições agravantes das penalidades:
a) Reincidência;
b) Ação premeditada;
c) Alegação de desconhecimento das normas do Serviço;
d) Alegação de desconhecimento do Regimento da CORE-
MU e das diretrizes e normas dos Programas de Residência 
da Instituição, bem como do Código de Ética Profi ssional.
Art. 39º A pena de advertência será aplicada pelo Coordena-
dor do Programa de Residência, devendo ser homologada 
pela COREMU e registrada no prontuário após ciência do 
residente.
Art. 40º A pena de suspensão será decidida e aplicada pela 
COREMU, com a participação do Coordenador do Progra-
ma, bem como do residente envolvido, a quem é assegurado 
pleno direito de defesa, por escrito.
§1º Será assegurado ao residente punido com suspensão o 
direito a recurso, com efeito suspensivo, ao Coordenador da 
COREMU, no prazo de três dias úteis, computados a partir 
da data em que for cientifi cado, devendo-se o mesmo ser 

julgado em até sete dias após o recebimento, impreterivel-
mente.
§2° O cumprimento da suspensão terá início a partir do tér-
mino do prazo para recurso ou data da ciência da decisão do 
mesmo, conforme o caso.
Art. 41º A aplicação da pena de desligamento será precedida 
de sindicância determinada pela SMS-SJRP, assegurando-se 
ampla defesa ao residente, com participação do Coordena-
dor do Programa.
Art. 42º As transgressões disciplinares serão comunicadas à 
COREMU, à qual caberão as providências pertinentes.
§1º Todas as ocorrências deverão ser comunicadas por es-
crito ao Coordenador do Programa, o qual as encaminhará à 
COREMU para avaliação e deliberação.
§2º Nos casos de penalidade de suspensão ou desligamento 
caberá a análise pela subcomissão de apuração designada 
pela COREMU.
§3º A subcomissão de apuração será composta pelo Coorde-
nador do Programa, três Tutores e/ou Preceptores, garan-
tindo-se dois deles externos ao Programa e o representante 
dos residentes (desde que não seja ele o envolvido) indica-
dos em reunião designada para esta fi nalidade, assegurando 
ampla defesa e acompanhamento do processo pelo interes-
sado.
§4º O prazo para apuração dos fatos, sua divulgação e medi-
das pertinentes é de 15 (quinze) dias corridos, excepcional-
mente prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, por decisão do 
Coordenador da COREMU.
§5º O residente poderá recorrer de decisão à COREMU até 
5 (cinco) dias após a divulgação da mesma.
CAPÍTULO X
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA
Art. 43º Para aprovação no Programa de Residência é obri-
gatória a entrega de Trabalho de Conclusão de Residência 
(TCR).
Art. 44º O residente defi nirá o tema do TCR em conjunto com 
o Orientador.
Art. 45º Os TCRs envolvendo projetos de pesquisa devem 
ser submetidos ao Comitê de Pesquisa da SMS-SJRP e de 
demais instâncias.
Art. 46º Após a aprovação do tema do TCR, a alteração do 
mesmo será permitida apenas mediante elaboração e sub-
missão de novo estudo com anuência por escrito do profes-
sor orientador.
Art. 47º Quando necessário, a elaboração do TCR deverá 
contar com a participação de um co-orientador, preferencial-
mente preceptor do programa.
Art. 48º A avaliação do TCR será realizada por uma ban-
ca examinadora, indicada pela COREMU, constituída pelo 
orientador e mais 2 (dois) integrantes, todos com no mínimo 
Título de Mestre.
§Único - Poderão compor a banca examinadora integrantes 
de diferentes áreas profi ssionais.
Art. 49º Quando da designação da banca examinadora, 
deverá, também, ser indicado um membro suplente, encarre-
gado de substituir qualquer dos titulares em caso de impedi-
mento.
Art. 50º O Orientador do TCR deverá ser docente, tutor ou 
preceptor do Programa e ter, no mínimo, título de Especialis-
ta.
Art. 51º Compete ao Orientador:
I. Orientar os residentes na elaboração e execução de seu 
plano de estudos;
II. Assistir os residentes na elaboração e execução de seu 
TCR.
Art. 52º Somente poderá entregar seu TCR o residente que 
obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) nas atividades 
práticas e teóricas.
Art. 53º O prazo de entrega do TCR é de 30 (trinta) dias an-
tes do encerramento do Programa de Residência.
§1º Os TCRs deverão ser apresentados no Encontro Científi -
co de Pesquisas da SMS-SJRP.
§2º Solicitações de prorrogação de prazo para entrega do 
TCR deverão ser encaminhadas à COREMU com justifi cati-
va do Orientador para deliberação.
Art. 54º O residente que não entregar o TCR na data previa-
mente agendada será considerado em pendência e somente 
receberá seu Certifi cado de Conclusão ao cumpri-la.
Art. 55º Competirá à COREMU a análise e julgamento dos 
recursos referentes à avaliação fi nal.
Art. 56º A versão fi nal do TCR, após a inclusão das corre-
ções e sugestões da banca examinadora, deverá ser enca-
minhada aos Coordenadores do Programa e da COREMU, 
em versões impressas e em CD-ROM.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 57º O presente Regimento somente poderá ser alterado 
mediante proposta aprovada por maioria absoluta dos mem-
bros da COREMU.
Art. 58º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 
pela COREMU da SMS-SJRP.
Art. 59º Este Regimento entrará em vigor na data de sua 
publicação.
São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 23

DE 15 DE JULHO DE 2020.

Nomeação do Coordenador e Vice Coordenador da Comis-
são de Residência Multiprofi ssional da Secretaria Municipal 
de Saúde de São José do Rio Preto – COREMU SMS-SJRP.

ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960  de 06 de Outubro de 2011.
DETERMINA:
Art. 1º - A nomeação da Enfermeira Msc. Marcela Cristina 
Braga Yassaka Germini para a função de Coordenadora e a 
Enfermeira Msc. Fernanda Suman Ouquiuto Russo para a 
função de Vice Coordenadora da Comissão de Residência 
Multiprofi ssional da Secretaria Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto – COREMU SMS-SJRP.
Art. 2º - O mandato será pelo período de três anos, admitin-
do-se uma recondução consecutiva.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 34/2020 
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 os contribuintes abaixo citados, do lançamento efetuado do 
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 
2017, 2018 e 2019, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro imobiliário por meio 
dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 01/2020, nº 02/2020, nº 03/2020, que incidem sobre o imóvel de 
cadastro imobiliário nº 04. 03511/000.  
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ANA MARIA MENOIA MOREIRA DE MELO, 

FRANCISCO SALLES MOREIRA DE MELO, JOSE 
ROBERTO MENOIA, ESPOLIO DE LAERCIO JOAO 

RIBEIRO, MARIA HELENA MENOIA RIBEIRO, MARIA 
STELA MARIS MARIALVA MENOIA. 

 
2020000136792 

 

São José do Rio Preto (SP), 14 de julho de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Mobiliários, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma 
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias 
contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal 
n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 17567508826 3719840 
BRIGITT DE JESUS BARBOSA 30361510870 3700120 
CAROLINA AMARAES DA SILVA 09251806101 3720280 
GELATERIA TRA'MICI LTDA ME 3480190 
HIGOR CAMIN RACOLTTI 42559567822 3707400 
ISABELLA FERRARI BELINI 46575033830 3710040 
LIMA & CASSIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP 3452020 
MARCIA VICENTE 12175204812 3715490 
ORIVALCIR SALVADEGO 06083295840 3692290 
PAULO ADRIANO PEREIRA 66306442391 3718930 
QUECIA RAFAELA BARBOSA RODRIGUES 35803330892 3679110 
THICIANE DA SILVA CLAUDOMIRO 38496642879 3723610 
VMJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 3250970 
WEBER COMERCIO E SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA ME 1447210 
WELITON RIBEIRO DOS SANTOS 42566227802 3723310 

São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 


