
Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

31 de julho de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA - CONTRATADA: BARRA DO 
TURVO Ind. e Com. de Alimentos EIRELI, CNPJ, preg. PE. 
157/19 (ATA/172/19), PE. 65/19 (ATA/324/19), PE. 379/19 
(ATA/766/19).  NOTIFICAMOS DERRADEIRAMENTE a 
contratada para a imediata troca de 473 pct de feijão preto, 
28 pct de açúcar ref. e a retirada 1.341kg de biscoito de pol-
vilho, para reposição em momento oportuno, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis previstas em contrato (advertência, 
multa e suspensão de contratar com a administração públi-
ca por até 5 anos), concedendo-se o prazo de 5 dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMAA A. Pedro 
Pezzuto Jr.
COMUNICADO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO: 10585/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  III do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 3,7% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOS-
PITALARES LTDA
EMPENHO: 7946/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHO 13113/20 
CONTRATADA: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFI-
CANTES LTDA ME
EMPENHO 12092/20
CONTRATADA: VITTAFLEX IND E CIO DE MOVEIS E COL-
CHOES LTDA EPP
EMPENHO 12120/20
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 12090/20 E 12093/20
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: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA-
ÇAO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO INL/0014/18
Considerando Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93. Fica o repre-
sentante legal da empresa supramencionada NOTIFICADO 
para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-

des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade 07/20
Contratada: DFM Castro Ed. Inf. E Fund. Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para  prestação de servi-
ço via cumprimento de Ordem Judicial, referente ao proces-
so n.º 0006618-57.2015.8.26.0576, impetrado por Heitor 
Vinicius Garcia Ferreira (menor). Fund. Art. 25 caput, da L.F 
8.666/93. SME. Sueli P. A. Costa

EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18; Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staff´s Recursos Humano Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 271/18; Contrato: PRE/0123/18
Contratada: Neo Consultoria e Adm. de Benefi cios Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa; SMS. Aldenis A. 
Borim; SMA. Luis R. Thiesi; SMSG. Ulisses R. de Almeida.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 04/20; Contrato: PRE/0053/20
Contratada: BH Foods Com. e Ind. Ltda 
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 12/19; Contrato: TOP/0032/19
Contratada: Madri iski Constr. Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 04/19; Contrato: TOP/0030/19
Contratada: Ellipse Proj. e Constr. Eireli EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 274/18; Contrato: PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prestac. de Serv. de Limpe-
za
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
403/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
os Dec. Municipais 18554/20 e 18559/20. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 272/19; Contrato: PRE/0221/19
Contratada: LM Serv. de Agendamento de Mão de Obra Eireli
Fica suspenso pelo prazo de 16 dias de acordo com Interno 
190/2020-SMEL e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
o Dec. Municipal 18559/20. SMEL. Cléa M. M. Bernadelli.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 450/18; Contrato: PRE/0183/18
Contratada: Alternativa Serv. e Terc. Em Geral Ltda
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
331/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
o Dec. Municipal 18559/20. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/19; Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serv. de Enfermagem Ltda
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
403/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
os Dec. Municipais 18554/20 e 18559/20. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/19; Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serv. de Enfermagem Ltda

Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 13/18; Contrato: COC/0011/18
Permissionária:  Lourdes C. da Silva Sorrentino
Nos termos do peticionamento feito pela contratada, fi ca 
suspenso pelo prazo de 30 dias o prazo do contrato supra-
mencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e o 
Dec. Municipal 18559/20. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020
ATA Nº 0568/20
CONTRATADA: VB DA SILVA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviço de pintura 
– Lote 01 - Valores Unitários – Item 01 – R$10,50; Item 02 
– R$9,44; Item 03 – R$9,02; Item 04 – R$10,00 - SMAS – 
Patricia Lisboa R. Bernussi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020
ATA Nº 0569/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (manteiga 
e requeijão) – Valor Unitário – Item 01 – R$14,08 - SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020
ATA Nº 0570/20
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (manteiga e 
requeijão) – Valores Unitários – Item 02 – R$14,08; Item 03 
– R$16,16 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2020
ATA Nº 0571/20
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (leite) – 
Valor Unitário – Item 02 – R$2,25 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2020
ATA Nº 0572/20
CONTRATADA: LATICINIO SABOROSO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (leite) – 
Valor Unitário – Item 01 – R$2,25 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020
ATA Nº 0573/20
CONTRATADA: MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de leite em pó integral – Valor Uni-
tário – Item 02 – R$16,49 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0574/20
CONTRATADA: IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 28 – R$0,470 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0575/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 23 – R$4,100; Item 
25 – R$0,780 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0576/20
CONTRATADA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 04 – R$0,160 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11145/2020
CONTRATO Nº: DPL/0047/20
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CONTRATADA: ALGAR MULTIMIDIA S/A 
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de internet 
de 300MG mais IP fi xo - SEMDEC – Jorge Luis de Souza - 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.828,28.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 13471/2020
CONTRATO Nº: DPL/0048/20
CONTRATADA: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONS-
TRUÇÃO LTDA ME 
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para insta-
lação de novos quadros de distribuição de energia eletrica 
- SMC – Valdeci Pedro Ganga - Prazo de vigência: 135 dias. 
Valor Total: R$30.887,25.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 13058/2020
CONTRATO Nº: DPL/0049/20
CONTRATADA: ROUTE TECNOLOGIA E DESENVOLVI-
MENTO DE SISTEMA LTDA. 
OBJETO: Prestação de serviços de locação de software 
para rastreador de veículos - SMTTS – Amaury Hernandes
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$17.499,60.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 234/2020 – Processo n.º 
12.130/2020
Objeto: registro de preços para locação de tendas. Secre-
taria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line 
com início no dia 23/07/2020, sendo adjudicado os itens à 
empresa vencedora: AV7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA ME itens 1  de 2. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 213/2020 – Processo n.º 
11.945/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos 
REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início no dia 01/07/2020, sendo adju-
dicado os itens às empresas vencedoras: AGLON COMÉR-
CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA item 16; CAPROMED 
FARMACÊUTICA LTDA EPP itens 2, 10; CIMED INDÚS-
TRIA DE MEDICAMENTOS LTDA item 4; COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA item 32, CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACËUTICOS LTDA itens 8, 
19, 21; DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA item 3; FARMACE INDÚS-
TRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA item 
28; FRESENIUS KAI BRASIL LTDA itens 29, 30; FUTURA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA item 6 e 14; LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA itens 17, 26; MERCK S/A item 20; 
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA item 23; PRATI, DONA-
DUZZI & CIA. LTDA itens 5, 22; SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA item 7; UNIAO QUIMICA FARMA-
CEUTICA NACIONAL S A item 1. Os itens 9, 11, 12, 13, 15, 
18, 24, 25, 27 e 31 foram fracassados. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 217/2020 – Processo n.º 
11.982/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
de informática Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pú-
blica realizada on line com início no dia 20/07/2020, sendo 
adjudicado o item 04 à empresa vencedora: LICITAMAIS 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. Itens 01, 02 e 
03: Fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
169/2020 – PROCESSO Nº 11.653/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de prótese, órte-
se e meios auxiliares de locomoção para o CER II. Secreta-
ria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 03/08/2020 às 
14:30hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDI-
TAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 255/2020 - Processo 
12.252/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.
Impugnante: VERDEMED FARMACÊUTICA LTDA
Fica declarada parcialmente procedente a impugnação. Em 
razão da alteração do edital, fi ca redesignada a data para o 
processamento do pregão para ocorrer no dia 14/08/2020, 
às 08:30hs. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal 
de Compras’ – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
158/2020 – PROCESSO Nº 11.577/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouros 
e purifi cadores para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epí-
grafe para o dia 03/08/2020 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
238/2020 – PROCESSO Nº 12.145/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de sabonetes 

líquidos para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 03/08/2020 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira

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° 268/2020, PROCESSO 12.334/2020, objetivando a 
aquisição de equipamento para demarcação viária horizontal 
para uso da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 13/08/2020, 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° 270/2020, PROCESSO 12.350/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de lubrifi cante para uso 
dos veículos da Frota Municipal – Garagem Municipal. Se-
cretaria Municipal de Administração. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 13/08/2020, 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.

LEI Nº 13.563
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Cria o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, conforme 
estabelece, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado no Município o Conselho Municipal de 
Turismo, designado pela sigla COMTUR, conforme disciplina 
dada por esta Lei.
Art. 2º O COMTUR é órgão local de natureza permanente, 
instituído para a conjugação de esforços entre o Poder Públi-
co e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo, consultivo e 
fi scalizador das atividades turísticas desenvolvidas no Muni-
cípio para o assessoramento da municipalidade em questões 
relacionadas ao seu desenvolvimento turístico.
Parágrafo único. Com o objetivo de orientar a política mu-
nicipal de turismo, o COMTUR tem por atribuições, dentre 
outras correlatas:
I - programar e executar debates sobre os temas de interes-
se turístico para o Município e região;
II - sugerir normas para o incremento das atividades turísti-
cas no Município e sua integração regional;
III - planejar e propor programas e projetos nos segmentos 
do turismo visando aumentar o fl uxo de turistas e de eventos 
no Município e contribuir para a divulgação de São José do 
Rio Preto e região como opção turística;
IV - propor formas de captação de recursos para o desenvol-
vimento do turismo no Município e região, emitindo parecer 
relativo a fi nanciamento de iniciativas, planos, programas e 
projetos que visem ao desenvolvimento do turismo;
V - propor diretrizes de implementação do turismo através 
de órgãos municipais e os serviços prestados pela inicia-
tiva privada com o objetivo de prover a infraestrutura local 
adequada à implementação do turismo em todos os seus 
segmentos;
VI - manter intercâmbio e relações consultivas e de parcerias 
com os órgãos públicos e privados da área turística e corre-
latas, tais como a Ministério do Turismo, Secretarias Munici-
pais e Estaduais, SEBRAE, SENAC, Associações de Classe, 
Sindicatos, Instituições de Ensino e outros;
VII - sugerir a celebração de convênios com Entidades Pú-
blicas ou Privadas, Municípios, Estados ou União, opinar e 
deliberar sobre estes;
VIII - participar ativamente de todos os eventos que possam 
trazer benefícios para o desenvolvimento das atividades 
turísticas do Município e região, e ainda sugerir nomes ao 
Senhor Prefeito Municipal para a coordenação de eventos de 
natureza pública, como Carnaval, Natal, e outros;
IX - promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo 
do Município participando de Feiras, Exposições e Even-
tos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de Feiras, 
Congressos, Seminários, Eventos, e outros, projetados para 
a própria cidade;
X - sugerir e planejar melhorias e adequações dos espaços e 
equipamentos do Município com potencial de aproveitamento 
turístico, bem como propor as possíveis ações que possam 
ser realizadas nestes mesmos espaços;
XI - incentivar e colaborar institucionalmente com a edição 
de eventos culturais, esportivos e de negócios no Município 
e região, que são atrativos de fl uxo turístico de entretenimen-
to e de negócios;
XII - assessorar o Senhor Prefeito Municipal na elaboração e 
execução de um Plano Diretor de Turismo e das políticas de 
turismo para o Município, e na criação e manutenção de um 
Calendário Municipal e Regional de Eventos; como também:
a) Avaliar, opinar e propor sobre:
1. a Política Municipal de Turismo;
2. as Diretrizes Básicas observadas na citada Política;
3. os Planos anuais ou trienais que visem o desenvolvimento 
e a expansão do turismo no Município;
4. os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico;
5. os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submeti-
dos;
6. a organização e manutenção de seu Regimento Interno.
b) Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos 
necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como 
modifi cações ou supressões de exigências administrativas 
ou regulamentares que difi cultem as atividades de turismo 
em seus diversos segmentos;
c) Colaborar de todas as formas com a Prefeitura e suas 
Secretarias nos assuntos pertinentes sempre que solicitado;
XIII - desenvolver, diagnosticar e manter um cadastro de 
informações de interesse turístico do Município e região, 
promovendo a disponibilização e divulgação dos dados e 
imagens catalogados;
XIV - inventariar e manter atualizado o cadastro de informa-

ções de interesse turístico do Município e orientar a melhor 
divulgação do que estiver adequadamente disponível;
XV - Formar Grupos de Trabalho para desenvolver os 
estudos necessários em assuntos específi cos, com prazo 
para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao 
plenário;
XVI - Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à 
exploração de Serviços Turísticos no Município;
XVII - Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Municí-
pio;
a) Monitorar o crescimento do turismo no Município, 
propondo medidas que atendam à sua capacidade turística;
b) Analisar reclamações e sugestões encaminhadas 
por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da pres-
tação dos serviços turísticos locais;
XVIII - Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão 
encaminhados para o DADETUR – Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, conforme 
a Lei Estadual Complementar 1.261/2015, ou outra que a 
substituir.
Art. 3º O Presidente do Conselho será eleito na primeira 
reunião do COMTUR, em anos pares, por votação secreta 
de seus integrantes, permitida sua recondução. 
§ 1º O Presidente do COMTUR designará entre seus mem-
bros o Vice-Presidente e o Secretário Executivo. O Vice-Pre-
sidente substituirá o Presidente em suas eventuais ausên-
cias ou impedimentos.
§ 2º O Presidente do COMTUR terá mandato de 24 (vinte e 
quatro) meses.
Art. 4º São da competência e atribuição do Presidente:
I - representar o COMTUR em suas relações com terceiros;
II - cumprir e fazer cumprir o que é determinado por esta Lei 
e pelo Regimento Interno, a ser elaborado e aprovado por 
dois terços dos membros; 
III - convocar reuniões;
IV - defi nir a pauta das reuniões;
V - designar relator permanente para as reuniões ou "ad 
hoc", na ausência deste;
VI - abrir, orientar e encerrar as reuniões;
VII - acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reu-
niões, cujo intervalo não poderá ser superior há 60 dias;
VIII - cumprir as determinações soberanas do plenário dos 
conselheiros, ofi ciando os destinatários dessas e prestando 
contas na reunião ordinária seguinte;
IX - constituir grupos de trabalhos entre os membros, para 
a realização de tarefas específi cas e de competência deste 
Conselho;
X - ser o destinatário das sugestões, pareceres, e outras 
manifestações de conselheiros e de terceiros, e colocá-las à 
apreciação do Conselho por ocasião das reuniões;
XI - fazer chegar ao Senhor Prefeito Municipal, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, a partir de cada reunião do Conselho, as 
resoluções, pareceres e sugestões, inclusive as reivindica-
ções, orçamentos de despesas e necessidades de recursos 
físicos e humanos, para a execução dos planos e ações de 
competência do Conselho;
XII - exercer o voto somente de desempate, quando neces-
sário, nas votações de decisões do Conselho.
Art. 5º Ao Vice-Presidente compete:
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
II - auxiliar o Presidente em suas atribuições;
III - substituir o Presidente em seu afastamento, até a desig-
nação de substituto pelo Senhor Prefeito Municipal.

Art. 6º Ao Secretário Executivo do Conselho compete:
I - secretariar as reuniões do Conselho, preparando atas e 
auxiliando o Presidente em exercício em suas funções e na 
defi nição das pautas;
II - coordenar os trabalhos de expediente e de emissão de 
correspondências e comunicados internos, externos e atas 
de reuniões;
III - responsabilizar-se pela guarda dos documentos e cor-
respondências pertencentes ao Conselho;
IV - organizar o arquivo e o controle dos assuntos penden-
tes, gerindo a Secretaria e o Expediente;
V - prover todas as necessidades burocráticas;
VI - presidir as reuniões nas ausências, em conjunto, do 
Presidente e do Vice-Presidente;
VII - Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do 
COMTUR.
Art. 7º O COMTUR desenvolverá suas atividades indepen-
dentemente de qualquer Secretaria Municipal, ou qualquer 
outro órgão público.
Parágrafo único.  Quando a matéria a ser tratada afete ou 
esteja dentro das competências das Secretarias Municipais, 
o COMTUR poderá convidar seus titulares para as delibera-
ções correspondentes.
Art. 8º O COMTUR reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
mês em local previamente determinado, e extraordinaria-
mente sempre que convocado pelo Presidente.
§ 1º Também será convocada reunião extraordinária por 
solicitação formal de no mínimo 3 (três) membros do Conse-
lho, desde que, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas.
§ 2º O quórum para reuniões será com o mínimo de 3 (três) 
membros, devendo haver tolerância de meia hora após o 
horário designado, e sendo as deliberações por maioria 
simples de votos.
Art. 9º O Conselho poderá solicitar ao Prefeito Municipal a 
substituição, a exclusão ou a inclusão de membros conse-
lheiros, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos votos 
favoráveis, incluindo-se o do Presidente.
Parágrafo único.  O Prefeito Municipal acatará as solicita-
ções de substituições, exclusões e inclusões de membros do 
Conselho e as formalizará através de decretos.
Art. 10 Compete aos membros do COMTUR comparecer às 
reuniões quando convocados. Qualquer conselheiro que fal-
tar, sem justifi cativa aceita pelo colegiado, a 3 (três) reuniões 
consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, terá seu mandato 
suspenso, até a sua substituição por parte de sua entidade; 
ou extinto, se não houver mais interesse de sua entidade 
permanecer representada no Conselho, reservado o dispos-
to no artigo 9º.
§ 1º Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o 
COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em escrutínio 
secreto e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua Enti-
dade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de 
novo nome para a substituição no tempo remanescente do 
anterior.
§ 2º Em casos especiais, e por encaminhamento de dez 
por cento dos seus membros, o COMTUR poderá deliberar, 
caso a caso, a reinclusão de membros eliminados pelo caput 
deste artigo, mediante a aprovação em escrutínio secreto e 
por maioria absoluta. 
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Art. 11 Ocorrendo o disposto nos artigos 9º e 10, o Pre-
sidente do Conselho ofi ciará o Prefeito Municipal para as 
providências ali previstas.
Art. 12 Compete aos membros do COMTUR:
I - Participar das reuniões: O COMTUR reunir-se-á em ses-
são ordinária uma vez por mês conforme disposto no artigo 
8º, perante a maioria de seus membros, ou com quórum 
trinta minutos após a hora marcada, conforme disposto no 
§ 2º, podendo realizar reuniões extraordinárias ou espe-
ciais em qualquer data e em qualquer local. As sessões do 
COMTUR serão devidamente divulgadas com a necessária 
antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao 
público que queira assisti-las;
II - Acatar as decisões do COMTUR que serão tomadas por 
maioria simples de votos, exceto em se tratando de altera-
ção do Regimento Interno, caso em que serão necessários 
os votos da maioria absoluta de seus membros;
III - Levantar ou relatar assuntos de interesse Turístico;
IV - Opinar e deliberar sobre assuntos referentes ao desen-
volvimento Turístico do Município ou da Região;
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos 
partidários;
VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específi -
cas, podendo contar com assessoramento técnico especiali-
zado se necessário;
VII - Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as 
decisões soberanas do COMTUR;
VIII - Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos 
seus membros, assembleia extraordinária para exame ou 
destituição de membro, inclusive do presidente, quando este 
Estatuto ou o Regimento Interno forem infringidos;
IX - Votar nas decisões do COMTUR.
Art. 13 O COMTUR fi ca assim constituído:
I - Do Poder Público:
a) Um representante do Turismo;
b) Um representante da Cultura;
c) Um representante do Meio Ambiente;
d) Um representante da Educação;
e) Um representante do Comdephat.
f) Um Representante da Guarda Civil Municipal 
II - Da iniciativa Privada:
a) Um representante dos Meios de Hospedagem;
b) Um representante dos Restaurantes e Bares Dife-
renciados;
c) Um representante dos Agentes de Turismo;
d) Um representante dos Guias de Turismo;
e) Um representante dos Turismólogos;
f) Um representante da Associação Comercial;
g) Um representante do Sindicato do Comércio Vare-
jista;
h) Um representante das Universidades locais. 
III - De outros, na condição de ouvintes:
a) Um representante do Sesc;
b) Um representante do Senac;
c) Um representante do Sebrae;
d) Um representante do Sesi;
e) Um representante da Polícia Militar;
§ 1º Cada representação entende-se um titular e um su-
plente. Quando das reuniões, serão convocados os titulares 
e, também, os suplentes. Os Suplentes terão direito a voz 
mesmo quando da presença dos Titulares, e, direito a voz e 
voto quando da ausência daquele.
§ 2º Poderão, ainda, fazer parte do Conselho, desde que 
com aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros, 
pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e 
aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com 
os interesses turísticos do Município, independentemente de 
haver vínculo com qualquer entidade.
§ 3º Os Conselheiros representantes das Secretarias 
Municipais serão indicados pelo Senhor Prefeito Municipal, 
dentre pessoas com poderes de decisão no âmbito das 
respectivas Secretarias.
§ 4º Os Conselheiros representantes das entidades estadu-
ais, federais e da iniciativa privada serão indicados por seus 
respectivos titulares.
§ 5º Os membros do Conselho exercerão mandato de 2 
(dois) anos, admitindo-se recondução ao cargo.
§ 6º A função do membro do Conselho é considerada de 
interesse público relevante, e não será remunerada.
§ 7º A nomeação e posse do Conselho far-se-á mediante 
Decreto Municipal, obedecida a origem das indicações.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
fi cando revogadas: a Lei nº 5.879, de 17 de agosto de 1995; 
a Lei nº 7.144, de 9 de junho de 1998 e a Lei nº 13.048, de 
22 de novembro de 2018.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.564
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Affonso Oger” o Viaduto na Rua Izidoro Pupin, 
entre a Rua São Benedito e a Avenida Dr. Ernani Pires Do-
mingues, no bairro Distrito Industrial.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “Affonso Oger” o Viaduto na Rua Izidoro 
Pupin, entre a Rua São Benedito e a Avenida Dr. Ernani 
Pires Domingues, no bairro Distrito Industrial.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.565
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Tácito Roberto de Jesus” a praça localizada entre 
a Rua Capitão José Verdi com a Rua Armelindo Buriola e 
com a Rua Ipiranga, no Jardim Alto Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “Tácito Roberto de Jesus” a praça locali-
zada entre a Rua Capitão José Verdi com a Rua Armelindo 
Buriola e com a Rua Ipiranga, no Jardim Alto Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orçamen-
to, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.566
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Victor Britto Bastos” o Miniterminal – Plataforma 
01, situado na Avenida Anísio Haddad, em frente ao Estádio 
do Rio Preto E.C.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Victor Britto Bastos” o Miniterminal – Pla-
taforma 01, situado na Avenida Anísio Haddad, em frente ao 
Estádio do Rio Preto E.C.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.567
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Walter Dias” o Miniterminal – Plataforma 02.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado como “Walter Dias” o Miniterminal – 
Plataforma 02, situado na Avenida Anísio Haddad, em frente 
ao Rio Preto Shopping Center.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orçamen-
to, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.568
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Maria Emmelina Roquette Verdi” a Escola de 
Ensino Fundamental I do Jardim Campo Belo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como “Maria Emmelina Roquette 
Verdi” a Escola de Ensino Fundamental I, situada na Rua 
Antonio Severo dos Santos, nº 878, Jardim Campo Belo.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.569
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Afi z Nassif” a UBS Vila Mayor.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como “Afi z Nassif” a UBS Vila 
Mayor, localizada na Avenida Domingos Falavina, nº 801.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orçamen-
to, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 

de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 10/2020 – PROCESSO 18/2020
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 06.10.2020. 
Data da autorização: 28.07.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 093/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 21/2020 – PROCESSO 33/2020
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 07.08.2020. 
Data da autorização: 28.07.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30/2020 – PROCESSO SICOM 3148/2020
Objeto: Aquisição de 6 (seis) kits de reparo para válvula gui-
lhotina de 24” (600mm).
Sessão pública realizada on line no dia 14.07.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora VALCOM COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA para o item. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30/2020 – PROCESSO SICOM 3148/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 24.07.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 30.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal de Cultura
Prêmio Nelson Seixas 2020

Edital 06/2020 – Cultura Popular (Escolas de Samba)
Divulgação de Resultado
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio 
da Secretaria de Cultura comunica o resultado do Edital 
06/2020:
- Projeto: Batuque & Cidadania
Proponente: Grêmio Recreativo Escola de Samba Império do 
Sol 
- Carnaval Empreendedor II 
Proponente: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmi-
cos de Rio Preto
- Formação Carnavalesca 
Proponente: Isabel Aparecida Scudero
- Projeto: Sambadania - Samba e Cidadania 2 
Proponente: G R C E S Imperatriz Rio-pretense 
Dessa forma, fi ca assegurado o direito de recurso aos pro-
jetos selecionados, que deverá ser apresentado em até 05 
(cinco) dias úteis a contar da publicação deste Comunicado, 
nos termos do Art XIII item 1 do Edital e do Art. 109, inciso 
1 da Lei 8.666/93, bem como convocados os selecionados 
acima a encaminhar a documentação complementar prevista 
no Art. VIII item 1.1.3.

São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Comunicado de Levantamento Documental 

Regularização Fundiária Urbana núcleo VISTA ALEGRE
Edital nº 19/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumpri-
mento de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que 
o núcleo urbano informal denominado VISTA ALEGRE (I,II 
e III) objeto de regularização fundiária urbana, estando em 
fase de Identifi cação de Ocupantes dos lotes, no período de 
03 de AGOSTO à 30 de SETEMBRO de 2020, no horário 
comercial,  para fi ns de comprovação de posse, onde os 
interessados deverão providenciar a documentação neces-
sária.
A documentação deverá ser entregue nas dependências 
de cada associação pertinente ao seu lote, até o dia 30 de 
SETEMBRO de 2020.   A documentação será conferida 
posteriormente e na falta de um dos itens, será informado ao 
interessado a documentação faltante.
Os ocupantes/possuidores que não forem identifi cados 
no prazo estipulado decairão no direito de reclamação no 
tocante às medidas perimetrais, divisas e área quadrada do 
terreno, permanecendo ainda o imóvel em nome do proprie-
tário original da gleba.
INFORMAÇÕES pelo Telefone/WhatsApp (17) 3211-5560 ou 
e-mail : smhab@riopreto.sp.gov.br
Em São José do Rio Preto, 31 de JULHO de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
31 de julho de 2020

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 627 
DE 30 DE JULHO DE 2020. 
Institui a cobrança de taxa de embarque de passageiros no 
Município de São José do Rio Preto, a cargo da EMURB – 
Empresa Municipal de Urbanismo, conforme estabelece, e dá 
outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º Fica instituída na forma prevista por esta Lei Complementar a taxa de embarque de passageiros, 
a cargo da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB, tendo como fato 
gerador o embarque de passageiros no Município de São José do Rio Preto – SP, a ser destacada no 
momento da emissão do respectivo bilhete de passagem ou autorização de viagem. 
§1º O contribuinte da taxa de embarque é o usuário de serviço de transporte de passageiros, cujo 
embarque ocorra no Município de São José do Rio Preto, sendo que, os valores arrecadados com a 
cobrança da taxa de embarque constituem receita da EMURB, e serão recolhidos pelas empresas de 
transporte coletivo de passageiros nas linhas regulares; internacionais, interestaduais e intermunicipais; 
e pelas empresas de transporte de passageiros para fins de turismo e de fretamento, cujo valor será 
repassado, administrado e fiscalizado pela EMURB. 
§2º Diariamente, a EMURB realizará a fiscalização física, por meio de seus prepostos, ou eletrônica, 
quanto aos embarques no interior dos Terminais, interior dos veículos de transporte de passageiros 
rodoviários e em áreas externas em que sejam executados serviços de embarque de passageiros neste 
Município. 
§3º Para fins de fiscalização, seus prepostos poderão efetuar comparação de passageiros embarcados 
com os demonstrativos das passagens vendidas, ou os mapas de viagem que devem ser 
obrigatoriamente fornecidos diariamente pelas referidas empresas de transporte à EMURB. 
Art. 2º A taxa de embarque de passageiros tem por finalidade custear o gerenciamento, a fiscalização, a 
boa qualidade do serviço, a modicidade tarifária, a eficiência, a atualidade tecnológica e a acessibilidade 
do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais, de 
turismo e de fretamento no Município de São José do Rio Preto, e será repassada à EMURB. 
Parágrafo único. Para custeio das atividades de conservação diária, limpeza, segurança, energia 
elétrica, água, internet, telefone, materiais de uso e consumo, dentre outras, fica autorizada à EMURB a 
cobrança de tais despesas por meio de seu rateio mensal entre os permissionários, conforme dispuser 
ato regulamentar próprio. 
Art. 3º As empresas de transporte coletivo de passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais 
que operam no Município de São José do Rio Preto deverão recolher a taxa de embarque aos cofres da 
EMURB até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, mediante boleto 
bancário ou outro meio indicado pela EMURB a ser emitido e controlado via software eletrônico integrado 
para gestão automatizada da distribuição de bilhetes de embarque versus emissão de taxa de 
embarque. 
§1º As empresas de transporte coletivo de passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais 
que não possuírem sistema de venda de passagens informatizadas ou sistema de emissão de Bilhete de 
Passagens Eletrônicas - BPE, obrigatoriamente deverão aderir ao Sistema de Emissão de Taxa de 
Embarque Eletrônico fornecido pela EMURB.  
§2º Em caso de inadimplemento da taxa de embarque, o valor devido será acrescido de multa de dois 
por cento (2%) e juros moratórios a base de um por cento (1%) ao mês e correção monetária calculada 
pela variação do IPCA/IBGE. 
Art. 4º Deverão as empresas de turismo e de fretamento apresentar certificado e/ou documentação para 
comprovação de sua capacitação técnica e legal para o exercício de sua atividade pelo órgão regulador 
oficial (EMBRATUR, ANTT, ARTESP, etc.), sendo que as empresas que já operam no Município terão o 
prazo de 60 (sessenta) dias da data de entrada em vigor desta Lei Complementar para apresentação 
dos referidos documentos para credenciamento junto à EMURB.  
 

 

Parágrafo único. Deverá o responsável pela organização da viagem ou a(s) empresa(s) de transporte 
coletivo de passageiros contratadas para a execução do serviço de transporte destes, enviar documento 
de solicitação endereçado a EMURB, com no mínimo cinco (05) dias úteis de antecedência ao dia da 
viagem solicitando local no que poderá efetuar a realização do embarque no terminal ou outro local 
indicado, sendo que neste documento deverá no mínimo constar: certificado e/ou documentação para 
comprovação de sua capacitação técnica e legal para o exercício de sua atividade pelo órgão regulador 
oficial (EMBRATUR, ANTT, ARTESP, etc.), data da saída, horário, quantidade de passageiros e 
características do veículo, sendo que, após avaliação obterão resposta com autorização de embarque 
em local determinado pelos prepostos da EMURB. 
Art. 5º A taxa de embarque de que trata esta Lei Complementar, será calculada de acordo com a 
distância a ser percorrida pelo veículo transportador e seguirá os seguintes critérios: 

TAXA DE EMBARQUE INTERMUNICIPAL 
Faixa Quilométrica Valor por passageiro 
até 40,0 Km R$ 1,02 
de 40,1 até 80,0 Km R$ 1,91 
acima de 80,1 Km R$ 4,13 
TAXA DE EMBARQUE INTERESTADUAL/INTERNACIONAL 
Faixa Única R$ 6,69 
 
§1º Os valores dispostos neste artigo serão atualizados monetariamente mediante ato regulamentar 
próprio da EMURB, levando-se em consideração o índice acumulado mensurado pelo IPCA/IBGE, de 
janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de referência.  
§2º As viagens de turismo e de fretamento terão um valor fixo de R$ 5,00 (cinco reais) por passageiro 
embarcado.  
§3º Fica autorizada à EMURB readequar o valor unitário das viagens de turismo e de fretamento, sendo 
o mesmo atualizado monetariamente levando-se em consideração o índice acumulado mensurado 
pelo IPCA/IBGE, de janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de referência.  
§4º As viagens de turismo e de fretamento com saída do Município de São José do Rio Preto deverão 
recolher os valores relativos a taxa de embarque junto aos cofres da EMURB, mediante boleto bancário 
a ser emitido com data de até 03 (três) dias posteriores à viagem ou outro meio indicado pela EMURB, 
por meio do responsável pela organização da viagem, ou mesmo através das empresas de transporte 
coletivo de passageiros contratadas para a execução do serviço de transporte. 
§5º Não sendo recolhida a taxa de embarque nas viagens de turismo e de fretamento, instituída por esta 
Lei Complementar, ficará a empresa infratora sujeita à multa, que se dará na proporção da capacidade 
total de assentos do veículo acrescida de 2% (dois por cento).  
Art. 6º As empresas de transporte coletivo de passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais 
que operam no Município de São José do Rio Preto – SP, ficam expressamente obrigadas a fornecer 
diariamente à EMURB, relatório contendo a venda diária das respectivas passagens, estando sujeitas a 
fiscalização da EMURB para conferência dos respectivos relatórios e embarques, sempre que solicitado. 
Art. 7º A recusa em fornecer as informações e/ou documentação necessárias para fins de fiscalização, 
contidas nesta Lei Complementar, acarretará à empresa infratora uma multa equivalente a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), sendo lavrado o respectivo auto de infração e imposição de multa pelos prepostos da 
EMURB, podendo a empresa infratora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar recurso administrativo, 
nos termos da legislação municipal. 
Art. 8º A empresa que efetuar limpeza ou descarga de banheiros químicos dos ônibus ou veículos de 
que se utiliza, nas plataformas dos prédios Rodoviários, ficará sujeita à multa equivalente a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) sendo lavrado o respectivo auto de infração e imposição de multa pelos prepostos da 
EMURB, podendo a empresa infratora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar recurso administrativo, 
nos termos da legislação municipal. 
Art. 9º A empresa cujo veículo permanecer ligado durante o embarque ou desembarque de passageiros 
nas dependências dos prédios Rodoviários ficará sujeita a multa equivalente a 100 (cem) UFM (Unidade 
Fiscal do Município), nos termos da Lei nº 9.444/2005. 
 

 

Art. 10 Em caso de reincidência, o valor da multa prevista nos artigos 7º, 8º e 9° desta Lei 
Complementar terá seu valor dobrado. 
Parágrafo único. Considera-se reincidente a empresa que, dentro do período de até 01 (um) ano, 
contado da data da última infração, cometer qualquer outra infração aos dispositivos desta Lei 
Complementar. 
Art. 11 Mediante procedimento licitatório e para a venda de passagens e congêneres, será outorgado, 
em regime de Permissão, o uso oneroso dos guichês existentes nos prédios rodoviários pelas 
empresas de transporte público coletivo de passageiros. A Permissão será outorgada de forma 
precária em favor da empresa usuária do respectivo guichê. 
§1º A cada empresa de transporte público coletivo de passageiros será concedido o uso de um único 
guichê, mediante Termo de Permissão de Uso, ficando obrigada a apresentação de Alvará de Licença 
de Funcionamento e quaisquer outros documentos exigidos na legislação vigente para funcionamento 
de sua atividade no local.  
§2º A EMURB fixará por ato próprio o valor do metro quadrado que irá compor o valor da Permissão 
de uso de cada guichê, sendo o mesmo atualizado monetariamente, levando-se em consideração o 
índice acumulado do IPCA/IBGE, de janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de 
referência. 
§3º Em caso de vacância de guichês, uma mesma empresa de transporte poderá solicitar à EMURB a 
Permissão de uso do guichê vago, além daquele que já estiver operando sob regime de Permissão em 
seu favor.   
§4º Em hipótese alguma será permitida a sublocação, a cessão ou a outorga de guichês, em favor de 
empresa ou pessoa diversa, sem autorização expressa da EMURB. 
§5º É vedado às empresas guardar volumes, cargas ou servir de entreposto, nas dependências do 
guichê e das plataformas de embarque e desembarque. O serviço de cargas será devidamente 
regulamentado mediante ato próprio a ser instituído pela EMURB. 
Art. 12 As empresas de ônibus que operam no Município com linhas internacionais, interestaduais e 
intermunicipais de características rodoviária e suburbana, deverão providenciar a transferência de 
suas agências para os prédios de fins rodoviários indicados pela EMURB, no prazo de 10 (dez) dias 
da data em que forem notificadas, podendo ainda, a qualquer tempo, utilizarem-se da infraestrutura da 
agência de vendas da EMURB para a realização da venda de passagens mediante sua adesão a 
contrato oneroso de prestação de serviços.  
§1º As áreas destinadas a embarque e desembarque de passageiros e congêneres que operarem fora 
da Estação Rodoviária Municipal ou outros terminais destinados a tal finalidade no Município, deverão 
previamente obter autorização da EMURB. 
§2º Em caso descumprimento de quaisquer dos termos desta Lei Complementar, o Município, 
obedecida a Legislação Municipal vigente, promoverá a cassação do respectivo alvará de 
funcionamento da empresa infratora. 
§3º Todas as linhas identificadas no §1º, do art. 1º, da presente Lei Complementar, cumprirão, 
obrigatoriamente, itinerário de entrada e saída do Município, previamente autorizado pela Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança ou por outro órgão responsável pelo trânsito e tráfego 
de veículos no Município, conforme o caso.  
§4º Os ônibus deverão estar perfeitamente limpos ao estacionarem para embarque nos prédios 
rodoviários, sendo expressamente vedada a limpeza ou reparo dentro de suas dependências. 
Art. 13. Da aplicação das multas previstas nesta Lei Complementar, ou quando couber eventual 
discussão quanto aos valores de Permissão, ou para a defesa de interesses da permissionária, poderá 
ser oferecida Impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da 
cobrança respectivos, cujo teor será apreciado em primeira instância pela Unidade de Julgamento a ser 
instituída por ato da Presidência da EMURB. 
Art. 14 Da decisão proferida pela Unidade Julgamento, caberá Recurso Voluntário, no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da ciência da decisão de primeira instância, ao Presidente da EMURB. 
Art. 15 Para sanar quaisquer omissões ou para instituir disposições suplementares necessárias ao 
devido cumprimento desta Lei, poderão ser publicadas Resoluções pela Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto — EMURB. 
 

 

Art. 16 Todas as empresas de transporte coletivo de passageiros; internacionais, interestaduais, 
intermunicipais, de transporte suburbano, de turismo e de fretamento que operam no Município de São 
José do Rio Preto, deverão obrigatoriamente aderir e cumprir os termos e disposições contidos nesta Lei 
Complementar ,em prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua publicação. 
Art. 17 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 
150, III, alíneas b e c, da Constituição Federal de 1988, aplicando-se, de forma subsidiária e no que 
couber, o Decreto Estadual n.º 61.635, de 19 de novembro de 2015, que dispõe sobre a concessão dos 
serviços rodoviários de transporte coletivo intermunicipal regular de passageiros nas áreas de operação 
do Estado de São Paulo, aprova seu respectivo regulamento, e dá providências correlatas, bem como o 
Código Tributário Municipal e a Lei Complementar nº 588/2019. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

EDITAL N° 63/2020  
30 DE JULHO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrup ção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar  n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
 

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

PRUDENTE E RAMOS 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

3307960 22.233.048/0001-82   

01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018    
10/2018            
11/2018 
12/2018                
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019 

ISSQN 

G D SILVA CALHAS ME 3322830 22.484.883/0001-95   

07/2017 
08/2017 
09/2017 
10/2017 
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                

ISSQN 

 

 

06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
11/2018                
05/2019     

JOÃO LUIS FIORANI 3019670 10.860.806/0001-03   

12/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
11/2018                
01/2019    
03/2019                
04/2019  
05/2019               

 
ISSQN 

DEISE RODRIGUES 
GOMES ENTREGAS 
RÁPIDAS ME 

3334780 23.187.513/0001-59   01/2019    
02/2019                ISSQN 

ELVIS LAGE RANGEL 
10287005801 3212570 18.455.400/0001-57   

05/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
12/2018                
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019  
05/2019                
06/2019                

ISSQN 

CAIO VICTOR OLIVEIRA 
DE ANDRADE 
36806134823 

3269340 19.951.325/0001-88   

03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
11/2018                

ISSQN 

MJ CASTILHO 
CONSTRUÇÕES LTDA ME 3033740 11.096.032/0001-59   

01/2019  
02/2019 
03/2019   

ISSQN 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 30 de ju lho de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

05/2019                

AUCALIFT ELEVADORES 
EIRELI ME 3208290 18.460.941/0001-73   

07/2018                
09/2018     
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019  
02/2019                
03/2019           
04/2019                
05/2019      
06/2019      

ISSQN 

CONSTANTINO & ANJOS 
CONSTRUÇÕES LTDA ME 3292820 21.604.365/0001-03   07/2018                           

04/2019                 ISSQN 

DOUGLAS DE FREITAS 
JUNIOR CONSTRUÇÕES 
ME 

3134030 14.700.111/0001-15   

04/2017 
05/2017 
10/2017                
11/2017                
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018                
07/2018                          
01/2019  
02/2019 
03/2019                 

ISSQN 

FONTES & PEREIRA 
SERVIÇOS DE ENTREGA E 
COLETA LTDA ME 

3121760 14.441.114/0001-81   

06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017 
12/2017                
01/2018 
02/2018  

ISSQN 

CARLOS EURIPEDES DE 
MORAIS ME 898670 67.293.605/0001-99   

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 

 
ISSQN 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Cristiana Carvalho Ferreira 2020161976
2 Fernando Acayaba de Toledo 2020172187
3 Francisco Dionisio Repiso 2020173103

São José do Rio Preto,   quinta-feira, 30 de julho de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 018/2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000146342 01032/20 DROGARIA TOTAL POPULAR RIO 
PRETO LTDA ME 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000158616 01194/20 RAIA DROGASIL S/A Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000161818 00898/19 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000267054 00898/19 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000357830 00898/19 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000058743 00543/20 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000170729 00317/16 TATIANA SANTOS GONCALVES 
27140329826 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000152632 00408/98 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

20200000157691 01004/12 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

2020000160036 01641/17 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

2020000152570 02545/18 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

       São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária  

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 26/2020 
                      Dispõe sobre a designação de agentes de trânsito.  

O Engº Amaury Hernandes, 
Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso 
de suas atribuições legais, etc. 

 
RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuarem como agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município 
de São José do Rio Preto, os policiais militares da relação em anexo, objeto do Ofício nº. 17° 
BPM/200/100/20 expedido pelo respectivo Comandante. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 23 de julho de 2020.  
                 Registre-se; 
                            Publique-se; 
                                        Cumpra-se.                                         
                                                                      São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020.                   

                                     Amaury Hernandes 
                           Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 
 

ANEXO 
 RE N O M E 
1º Sgt 103790-A Rubens Alvarez Rangel Neto 
1º Sgt 103815-0 Cleber Rodrigo Paiva 
1º Sgt 102919-3 Alexandre Augusto Claudio Mendes 
2º Sgt 130977-3 Tiago Moraes da Silva 
2º Sgt 975902-6 Ronaldo Alan Pimenta 
3º Sgt 134588-5 Leonardo Piloto Testa 
Cb PM 913810-2 Nivaldo Donizete Rodrigues 
Cb PM 913832-3 Ulisses Ricardo Ribeiro 
Cb PM 942121-1 Paulo de Oliveira 
Cb PM 963932-2 Luciana Sales de Oliveira Bispo 
Cb PM 966193-0 Adriano Santos Oliveira 
Cb PM 971077-9 Milton Fernandes Bongiovani 
Cb PM 975905-A Ricardo José Pereira 
Cb PM 981045-5 Vanderlei Maranho 
Cb PM 981819-7 Suely Rodrigues 
Cb PM 982568-1 Elaine Eloísa Pelisser 
Cb PM 990245-7 Alex Rogério da Silva Marques 
Cb PM 990963-0 Ricardo Lanza 
Cb PM 103910-5 Valdir José Chicarelli 
Cb PM 113447-7 Marcelo Antônio Piacente Dias 
Cb PM 116863-A Valdecir Samuel de Souza 
Cb PM 116877-A Fausto Penna Júnior 
Cb PM 116936-0 Edevaldo João Carmona 
Cb PM 117305-7 André Luiz de Matos Sanchez 
Cb PM 117647-1 Mauro da Silva Moreira 
Cb PM 117655-2 Carlos Henrique da Cruz Candido 
Cb PM 120879-9 Josilene Ribeiro Sant’ Anna 
Cb PM 121215-0 Eduardo Soares 
Cb PM 125311-5 Ademir Barbosa Barros 
Cb PM 125406-5 Rafael Volpi Betinelli 
Cb PM 127223-3 Adriano Negri 
Cb PM 127343-4 João Manoel Eredia Sanches 
Cb PM 131258-8 Tiago Balera Garcia 
Cb PM 131758-0 Vitor André Esteves 

 
 

Cb PM 133845-5 Jonathan Stefan Blasquez 
Cb PM 133866-8 João Henrique de Oliveira Firmo 
Cb PM 140127-A Carlos Pereira da Silva 
Sd PM 129716-3 Eliéster de Barros 
Sd PM 131535-8 Geraldo Pereira Pardin Neto 
Sd PM 132466-7 Anderson Carlos Raimundo 
Sd PM 132662-7 Kleber Heberson Castilho 
Sd PM 133648-7 Danilo Fernando Rezende do Prado 
Sd PM 134518-4 Renato Luiz de Mello 
Sd PM 136245-3 Marcus Macedo Dela Giustina 
Sd PM 136608-4 Wesley Viana dos Santos 
Sd PM 137710-8 Agnaldo Pinheiro Gonçalves 
Sd PM  138932-7 William Rodolfo 
Sd PM 140346-0 João Augusto de Souza Vedoato 
Sd PM 140613-2 Jocemar Criado Alberti 
Sd PM 141275-2 Uilian Logati Moreira 
Sd PM 143705-4 Marcos Vinicius Alves Cabello 
Sd PM 145624-5 Cleriston Braga dos Santos 
Sd PM 146490-6 Vitor Ferreira Brito dos Santos 
Sd PM 148224-6 Rodrigo Riberte 
Sd PM 148735-3 Felipe de Queiroz 
Sd PM 149254-3 Rainier Alexander Moura 
Sd PM 151385-A Adilson André da Silva 
Sd PM  153372-0 Eduardo Kenji Nissimura 
Sd PM  154954-5 Osvaldo Martins da Silva Junior 
Sd PM 155004-7 Peter Rafael Carneiro da Silva 
Sd PM 155216-3 Helberth Lucius Mendes Siqueira 
Sd PM 155229-5 Bruno Lungatti Roberto 
Sd PM 156106-5 Thiago Henrique Comar 
Sd PM 156809-4  Luiz Gabriel Bellei 
Sd PM 156814-A Jonathan Amorim Loiola 
Sd PM 157105-2 Marcus Vinicius Oliveira de Almeida 
Sd PM 157847-2 Fernando Ribeiro Lopes 
Sd PM 161098-8 Daniel Henrique Léu 

 
 

 


