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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 18108/20
CONTRATADA: OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA
EMPENHOS 14798/20 E 14800/2020
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 37/18- Contrato: DIL/0026/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São J. R. Preto - 
EMURB
Nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, fica prorrogado por mais 
06 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SM-
DENT – Jorge Luis de Souza
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 549/18- Contrato: PRE/0213/18
Contratada: JJD Serviços Administrativos LTDA
Nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, fica prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA; 
SME 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2020
ATA Nº 0856/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de cestas básicas para manutenção dos 
atendimentos regulares do Projeto Alimenta Rio Preto com distri-
buição as famílias assistidas pelos CRAS DO MUNICIPIO – Valor 
Unitário – Item 01 – R$92,18 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2020
ATA Nº 0857/20
CONTRATADA: JORGE KHURY ATACADISTA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de canecas e lixeiras para as unidades 
– Valor Unitário – Item 04 – R$135,80- SME – Sueli Petronilia A. 
Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2020
ATA Nº 0858/20
CONTRATADA: TONDO S/A
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (achocolatado, 
açúcar, arroz e outros) – Valor Unitário – Item 10 – R$1,50- SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Junior– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2020
ATA Nº 0859/20
CONTRATADA: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de fio de sutura – Valores Unitários – Item 
01 – R$1,19; Item 10 – R$2,98;- Item 13 – R$2,98 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2020
ATA Nº 0860/20
CONTRATADA: ADÃO MURILO VIEIRA - ME
OBJETO: Fornecimento de prótese, órtese e meios auxiliares 
de locomoção – Valores Unitários – Item 09 – R$9,78; Item 13 
– R$1.250,00;- Item 17 – R$445,00; Item 18 – R$198,00 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
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REDESGNAÇÃO DA DATA DA RETOMADA E HORA DA SES-
SÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 399/2020 – PROCESSO Nº 
13455/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de colchonetes, cadei-
rote e bebe conforto em atendimento as Unidades Escolares. Se-
cretaria Municipal de Educação. Fica redesignada a data e hora da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 10/11/2020 
às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria – 
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 ELETRÔNICO n° 
441/2020, PROCESSO 13.662/2020, objetivando o registro de pre-
ços para aquisição de insumos (lancetas e tiras) padronizados na 
REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 25/11/2020, 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 ELETRÔNICO n° 
465/2020, PROCESSO 13.748/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios (frango e peixe) 
para o consumo e preparo de alimentação do Corpo de Bombeiros. 
Gabinete do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 23/11/2020, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 369/2020 – Processo n.º 
13.148/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição protetor facial para aten-
dimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 08/10/2020, sendo 
adjudicados os itens à empresa declarada vencedora:  MKURI 
COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI (itens 2 e 3). O item 
1 foi cancelado. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa -  Secretária 
Municipal de Educação.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2020
CONTRATO Nº TOP/0027/20
CONTRATADA: MADRI ISKI – CONTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de mate-
riais a execução da obra de reforma/adequação do centro comuni-
tário do distrito de ENGENHEIRO SCMITT ( RUA VOLUNTARIOS 
DA PATRIA, 351) - SMO – Sérgio Astolfo Issas- Prazo de vigência: 
225 dias – Valor Total R$457.287,75.

DECRETO Nº 18.724
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.033.000,00 (três milhões, 
trinta e três mil reais), para reforço de dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 510 R$ 3.033.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica 
de receita 84 no exercício de 2020, nos termos do que dispõe o 
inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédi-
to Adicional Suplementar, no valor de R$ 11.862.000,00 (onze 
milhões, oitocentos e sessenta e dois mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 508 R$ 6.700.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 527 R$ 2.810.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 510 R$ 732.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 378 R$ 150.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 369 R$ 300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 380 R$ 120.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 298 R$ 250.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens 

fixas – pessoal civil
VIII– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 58 R$ 400.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3190.13.01 – Obrigações patronais
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 202 R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3190.13.01 – Obrigações patronais

Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 533 R$ 6.200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 496 R$ 1.101.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.1019.4490.51.02 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 365 R$ 1.101.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.1019.4490.52.02 – Equipamentos e material 
permanente 
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 509 R$ 1.050.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3190.13.02 – Obrigações patronais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 686 R$ 900.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.13.02 – Obrigações patronais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 367 R$ 300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3190.13.02 – Obrigações patronais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 379 R$ 160.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3190.13.02 – Obrigações patronais
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 300 R$ 750.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3191.13.01 – Obrigações patronais
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 356 R$ 200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.005.12.362.0013.2001.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 326 R$ 100.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 9 de novembro de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 635
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020.

Altera os artigos 36 e 37 da Lei Complementar nº 224, de 06 de 
outubro de 2006, acrescendo ao Capítulo VI – Do Direito de Super-
fície – da mesma norma legal, os artigos 37-A e 37-B.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto – SP, 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 O artigo 36 da Lei Complementar nº 224, de 06 de outubro 
de 2006 passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
Art. 36. O Município poderá celebrar, com o particular, contratos de 
Direito de Superfície em todo o território municipal, em especial nas 
regiões onde haja carência de equipamentos públicos e comunitá-
rios, regendo-se tais ajustes pelas disposições da Lei nº 10.257, de 
10 de Julho de 2001 – Estatuto da Cidade e complementarmente 
pela da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. 
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LEI Nº 13.667
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020.

Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de 
São José do Rio Preto – SP, a Virada Animal, a ser comemorada, 
anualmente, em 04 de outubro.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto – SP, 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 instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de São José Do Rio Preto – SP, a Virada Animal, a 
ser comemorada, anualmente, em 04 de outubro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novembro de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.131/2020
Projeto de Lei nº 309/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 37/2016 - 
INEXIGIBILIDADE 07/2016 – PROCESSO SeMAE Nº 97/2016 - 
Contratada: PIERALISI DO BRASIL LTDA
Objeto: Prorrogação do contrato sem aplicação de reajuste refe-
rente à prestação de serviços de revisão e manutenção preven-
tiva e corretiva, com fornecimento de peças e materiais para os 
decanter centrífugos Mod. Jumbo 3 da ETE Rio Preto. Prazo: 12 
meses Valor Total: R$ 389.698,02 Data da assinatura: 09.11.2020. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 39/2019 – INEXIGIBILIDADE nº 02/2019 – PROC. 
nº 64/2019
Contratada: ABB AUTOMAÇÃO LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste refe-
rente à manutenção preventiva e corretiva em inversores multidri-
ves da ETE Rio Preto.
Data da assinatura: 06.11.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2020 – 
CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC.64/2020 
Contratada: BANCO DO BRASIL S/A
Objeto: contratação por credenciamento de instituição financeira 
para efetuar o recebimento das contas de fornecimento de água, 
esgotamento sanitário e outros documentos que o SeMAE venha 
a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio de arrecadação da 
Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.
Valor anual estimado: R$364.508,64   Prazo: até 28.08.2025  
Data da Assinatura: 06.11.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 48/2020 – 
CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC.64/2020 
Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: contratação por credenciamento de instituição financeira 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 234 referente a Notificação 18172/2019

Fica advertida a empresa ROMULO DA SILVA RESTAURANTE, 
CNPJ: 31581871/0001-70, IM: 3551170, localizada na Rua Coronel 
Spínola de Castro, 4496, Vila Redentora, CEP: 15015-500 – São 
José do Rio Preto/SP, datada tem 29/07/2020, em virtude do não 
cumprimento da Notificação nº 18172, MOTIVO: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimen-
to. Informar a destinação final desses resíduos, CAPITULAÇÃO: 
Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e 
Resol Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: R$ 7.589,82, no prazo de 05 dia (s). OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO REFERENTE 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE ÓLEO USADO NO PRAZO DE 
05 DIAS CORRIDOS SOB PENA DE MULTA, QUE DEVERÁ SER 
ENVIADO PELO E-MAIL smaurb.fiscalizacao@riopreto.sp.gov.br. 
Do exposto, fica a empresa advertida a realizar no prazo descrito 
acima, a partir do recebimento desta, a (s) exigência (s) supra (s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita 
as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de 
Funcionamento e Lacração do estabelecimento.  Assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 83762079 0 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 235 referente a Notificação 18173/2019

Fica advertida a empresa L A SANTOS RESTAURANTE ME, CNPJ: 
35384721/0001-27, IM: 3670520 localizada na Rua Benjamin 
Constant, 3807, compl: HC 1 Penita, Vila Imperial, CEP: 15015-600 
– São José do Rio Preto/SP, datada tem 29/07/2020, em virtude do 
não cumprimento da Notificação nº 18173, MOTIVO: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimen-
to. Informar a destinação final desses resíduos, CAPITULAÇÃO: 
Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e 
Resol Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: R$ 7.589,82, no prazo de 05 dia (s). OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO REFERENTE 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE ÓLEO USADO NO PRAZO DE 
05 DIAS CORRIDOS SOB PENA DE MULTA, QUE DEVERÁ SER 
ENVIADO PELO E-MAIL smaurb.fiscalizacao@riopreto.sp.gov.br. 
Do exposto, fica a empresa advertida a realizar no prazo descrito 
acima, a partir do recebimento desta, a (s) exigência (s) supra (s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita 
as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de 
Funcionamento e Lacração do estabelecimento.  Assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 83762079 0 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 353 referente a Notificação 19195/2020

Fica advertida a empresa CONFECÇÃO INFANTIL E HOSPITALAR 
MESTIERE LTDA, CNPJ: 37538549/0001-44, IM: 3724350, PFJ: 
1669921, localizada na Rua Calil Homsi, QD V, LT 18 A 25, SALA 
01, Dist Ind Waldemar de Oliveira Verdi, CEP: 15035-590 – São 
José do Rio Preto/SP, datada tem 02/10/2020, em virtude do não 

(NR)
Art. 2º O artigo 37 da Lei Complementar nº 224, de 06 de outubro 
de 2006 passa a vigorar alterado e acrescido dos §§ 1º a 8º com 
as seguintes redações:
 Art. 37. O Município, através do Poder Executivo, poderá 
outorgar onerosa ou gratuitamente  Direito de Superfície do solo, 
subsolo e espaço aéreo dos seus bens dominiais, mediante contra-
to  formal e solene, nas seguintes situações: 
 I – quando a área remanescente ou resultante de obra 
pública, lindeira a um imóvel privado, ainda  que inaproveitável 
isoladamente, obtiver avaliação superior ao valor fixado no inciso I 
do § 3º do  artigo 17 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações;
 II – quando o imóvel público municipal sem afeta-
ção estiver situado entre imóvel de propriedade  particular e 
outro imóvel de propriedade pública, com afetação de via pública, 
inviabilizando ao  particular o acesso ao sistema viário de circula-
ção urbana;
 III – para exploração por parte das concessionárias de 
serviço público.
 § 1º Serão estabelecidas no instrumento público repre-
sentativo do contrato de Direito de  Superfície as condições de 
sua realização, com prazo determinado, gratuito ou oneroso, bem 
como  restrições quanto ao uso do espaço aéreo, solo e subsolo, 
assegurado quanto a este último aquilo  que for inerente ao 
objeto da outorga, tal como o acesso ao sistema de água e esgoto, 
eletrificação  ou outro necessário ao uso finalístico do imóvel 
lindeiro ao bem público outorgado.
 § 2º A outorga do direito de superfície, quando onerosa, 
poderá ter o seu pagamento estipulado de  uma só vez, ou parce-
ladamente.

 § 3º O superficiário responderá pelos encargos e tributos 
que incidirem sobre o imóvel.
 § 4º O direito de superfície não será transferível a tercei-
ros, mas poderá ter alterada a sua  titularidade sempre que houver 
alteração da propriedade privada em benefício da qual foi  
outorgado, ou por morte do superficiário, quando se transferirá aos 
seus herdeiros, mantidas, em  qualquer caso, as condições 
originais da outorga.
 § 5º Antes do termo final, resolver-se-á a outorga se o 
superficiário der ao terreno destinação  diversa daquela para 
a qual foi outorgado o direito de superfície. 
 § 6º O direito de superfície de que trata esta Lei será 
inalienável, permitida a sua exploração  econômica exclusiva-
mente quando a outorga se der de forma onerosa.
 § 7º O superficiário terá direito de preferência na aquisi-
ção do imóvel em caso de futura alienação  pelo Município, em 
igualdade de condições à oferta de terceiros.
 § 8º Extinto o contrato de outorga do direito de superfície, 
o Município passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, 
construção ou plantação, bem como a quaisquer acréscimos ade-
ridos permanentemente ao solo e ao subsolo independentemen-
te de indenização, se as partes não  houverem estipulado 
o contrário. (NR)

Art. 3º São acrescidos ao Capítulo VI da Lei Complementar nº 
224, de 06 de outubro de 2006, os artigos 37 -A e 37 -B, com as 
seguintes redações: 
 Art. 37-A. O direito de superfície extinguir-se-á caso so-
brevenha necessidade de desapropriação  do bem imóvel 
lindeiro ao bem público outorgado ou a necessidade de destinação 
pública ao  imóvel sobre o qual incide o direito de superfície.
 Art. 37-B. Aplicam-se supletivamente, no que couber, aos 
contratos regidos por esta Lei as  disposições correlatas do Códi-
go Civil. (NR)
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novembro 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.

para efetuar o recebimento das contas de fornecimento de água, 
esgotamento sanitário e outros documentos que o SeMAE venha 
a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio de arrecadação da 
Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.
Valor anual estimado: R$1.644.979,12  Prazo: até 28.08.2025  Data 
da Assinatura: 28.10.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020 – 
PROCESSO SICOM 3306/2020
Objeto: Aquisição de cabos elétricos de 240mm² 0,6/1,0kV constitu-
ídos por condutor de cobre nu, tempera mole, classe 5 extraflexível, 
isolação em composto termofixo HEPR 90ºC e cobertura termo-
plástica em PVC para utilização em poços profundos do Aquífero 
Guarani.
Sessão pública realizada on line no dia 29.10.2020, com continu-
ação no dia 04.11.2020, sendo adjudicado o objeto à vencedora 
ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA para o item. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
56/2020 – PROCESSO SICOM 3306/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 06.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 59/2020, Processo SICOM 3324/2020 
objetivando a Registro de preços para aquisição eventual e futura 
de móveis e equipamentos de escritório para as unidades do 
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE. Vigência 
da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 20.11.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no portal de compras.
S. J. Rio Preto, 04.11.2020 – João Marcelino Ruiz - Gerente Admi-
nistrativo-Financeiro
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 62/2020, Processo SICOM 3328/2020 
objetivando a Aquisição de Tubos em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), de Diâmetro Nominal (DN) / Diâmetro Interno (DI) Ø 
800 mm, liso internamente e corrugado externamente e pasta lubri-
ficante, para utilização no sistema de esgotamento sanitário de São 
José do Rio Preto/SP e distritos.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 23.11.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 28.10.2020 – Wagner Castilho Botaro – Gerente de 
Operação e Manutenção - Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 63/2020, Processo SICOM 3329/2020 
objetivando o Fornecimento de 800.000 (oitocentos mil) quilos de 
Hipoclorito de Sódio, para utilização no tratamento da água, dos sis-
temas de abastecimento público sob responsabilidade do SeMAE, 
do município de São José do Rio Preto – SP e Distritos. Prazo de 
Execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 24.11.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no portal de compras.
S. J. Rio Preto, 28.10.2020 – Jaqueline Freitas Reis - Gerente de 
Operação e Manutenção – Água
S. J. Rio Preto 09.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Superinten-
dente do SeMAE.

cumprimento da Notificação nº 19195/2020, MOTIVO: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimen-
to. Informar a destinação final desses resíduos, CAPITULAÇÃO: 
Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e 
Resol Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: R$ 7.589,82, no prazo de 60 dia (s). OBSERVAÇÃO: 
ENVIAR PARA fcneves@riopreto.sp.gov.br O COMPROVANTE DE 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (TECIDO/TNT). Do exposto, 
fica a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima, a partir 
do recebimento desta, a (s) exigência (s) supra (s). Extinto o prazo, 
sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades 
cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento 
e 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 83773109 8 BR, acusando “não existe 
número indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051472

Fica autuado o município de São José do Rio Preto, CNPJ: 
46588950/0001-80, Compromissário MARIA MARLY MORAES 
COSTA, Cadastro: 227711000, PFJ: 356633, localizada na Rua 
Dez de Abril, 781, Solo Sagrado I, CEP: 15044-560,  -  São José 
do Rio Preto/SP, auto datado em 24/09/2020, o infrator qualificado 
deixou de atender a Notificação n° 18456 de 13/02/2020, motivo 
da autuação: ANEXO I DA LM 13031/2018, BASE DE CÁLCULO: 
10 UFM, MULTA: R$ 602,40 (Seiscentos e dois reais e quarenta 
centavos). OBSERVAÇÃO: COMPROMISSÁRIO MARIA MARLY 
MORAES COSTA, CPF: 080828318-98, RG: 21483815-3(SSP), 
VISTORIA FEITA EM 08/09/2020. O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as 
medidas administrativas e judiciais cabíveis. Assinado pela Agente 
Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos de acordo com registro do AR JU 83773203 1 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051474

Fica autuada a empresa FELIPE SAMUEL DA SILVA 43825188817, 
CNPJ: 28798730/0001-07, IM: 3493170, PFJ: 1530678, localiza-
da na Av Dr Ernani Pires Domingues, 2520, Eldorado (4ª parte), 
CEP: 15043-180 -  São José do Rio Preto/SP, auto datado em 
25/09/2020, o infrator qualificado deixou de atender a Notifica-
ção n° 18425 de 10/02/2020, motivo da autuação: TABELA C DO 
ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 6499/1996, BASE DE CÁLCULO: 
2002,59 UFIR, MULTA: R$ 7.589,82 (sete mil, quinhentos e oitenta 
e nove reais e oitenta e dois centavos). OBSERVAÇÃO AUTUA-
ÇÃO: FALTA DE COMPROVANTE COLETA DE RESÍDUOS ATU-
ALIZADO. O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de 
regularizar o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa 
de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administra-
tivas e judiciais cabíveis. Assinado pela Agente Fiscal de Posturas 
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvi-
da pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 83773214 7 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 051480

Fica autuado EVARISTO TIRELLI, CPF: 159243198-49, RG: 
1608429-9(SSP), Cadastro: 404564000, PFJ: 255481, localizado 
na Rua Portugal, 734, Jardim Novo Mundo, CEP: 15084-070 -  São 
José do Rio Preto/SP, auto datado em 30/09/2020, o infrator qua-
lificado deixou de atender a Notificação n° 18958 de 17/06/2020, 
motivo da autuação: ARTIGO 2º LM Nº 7419/99, BASE DE CÁLCU-
LO: 2 SALÁRIO, MULTA: R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais). 
OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: DENÚNCIA PROCEDENTE REF 
QUEIMADA URBANA EM TERRENO PARTICULAR. O pagamen-
to da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima 
mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não 
o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais cabí-
veis. Assinado pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus 
Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR 
JU 83773048 6 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa Nucleo Permanen-
te de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição nº 

052077/2020

Fica autuado JOSE FERNANDO JURCA E OUTRA, PFJ: 1671039, 
localizado na Faz Santa Carolina, S/N, cx postal 12, Zona Rural, 
CEP: 14750-000 – Pitangueiras, auto datado em 14/10/2020. O 
infrator acima qualificado fica ciente da irregularidade, abaixo 
descrito, razão de 10 (dez) unidade fiscal do município – UFM – 
nos termos do Anexo I da L M nº 9393/2004 e decreto municipal 
nº 12765/2005. Motivo da autuação: É proibido lançar entulhos ou 
dejetos de qualquer espécie de veículos em logradouros públicos 
ou particulares, Base de Cálculo: 10 UFM, Multa de: R$ 602,40 
(seiscentos e dois reais e quarenta centavos). Assinado pela Agen-
te Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83773179 5 BR, acu-
sando “caixa postal cancelada”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação 019211/2020

Fica notificado ESMERALDO AMERICO FERRATO, CPF: 
473160988-72, RG: 5157559-(SSP), PFJ: 310354, localizado na Av 
Presidente Roosevelt, 9010, Boa Vista, CEP: 15030620 – São José 
do Rio Preto/SP, datada em 03/08/2020, MOTIVOS: É proibido 
a permanência de animais em logradouros públicos e terrenos 
baldios, que serão recolhidos ao depósito da municipalidade, 1ª 
REINCIDÊNCIA, Lei Vigente: Artigos 77 e 78 da Lei Complementar 
nº 17/1992, Prazo de 0 dia (s), Multa de 20 UFM (x2 R$ 2.409,60); 
É proibido o lançamento, depósito, despejo, colocação e ou per-
manência de quaisquer objetos em locais públicos e outros locais, 
*** 1ª REINCIDÊNCIA, Lei Vigente: Artigo 5º da Lei Municipal nº 
7176/1998, prazo de 1 dia (s), Multa de 40 UFIR (x1 R$ 151,60). 
OBSERVAÇÃO: CESSAR OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA IME-
DIATAMENTE NO IMÓVEL AS MARGENS DA RUA DELEGADO 
PINTO DE TOLEDO (PONTILHÃO). PROVIDENCIAR RETIRADA 
DOS ANIMAIS, AUTOMÓVEIS, OBJETOS, PORTÕES, CERCAS E 
DEMAIS MATERIAIS, SOB PENA DE MULTA.  O não cumprimento 
da Notificação no prazo estabelecido, a notificada ficará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83773120 9  BR, 
acusando “não existe número indicado”.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação 019372/2020

Fica notificado ALCEBIADES MORCONI, CPF: 018605368-16, 
RG: 10275282-(SSP), PFJ: 1181186, localizado na Rua Jequitibá, 
Estância Santa Maria, CEP: 15086-576 - São José do Rio Preto/SP, 
Cadastro 602714000, datada em 02/09/2020, motivo da notificação: 
Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do 
município, Lei Vigente: Artigo 1º, da LM nº 7419/99, Prazo de 10 
dia (s), Multa de 2 SALARIOS (x 1 R$ 2.090,00), OBSERVAÇÃO: 
PROIBIDO QUEIMADA URBANA. FLAGRANTE EM 31/08/2020. O 
não cumprimento da Notificação no prazo estabelecido, a notifica-
da ficará sujeita às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83764350 4 
BR, acusando “falecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação 019432/2020

Fica notificada a empresa AF SOARES ADMINISTRACAO 
E PARTICIPACOES S/A, CNPJ: 27541311/0001-14, Cadastro: 
554973079, PFJ: 1558388,  localizado na Rua Olavo de Souza 
Viana, Est Morada Campestre, CEP: 15100000, São José do Rio 
Preto/SP, datada em 11/09/2020, motivo da notificação: Proibido fa-
zer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do município, 
Lei Vigente: Artigo 1º, da LM nº 7419/99, Prazo de 10 dia (s), Multa 
de 2 SALARIOS (x 1 R$ 2.090,00), O não cumprimento da 
Notificação no prazo estabelecido, a notificada ficará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina Pazini Ne-
ves, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 83764408 0 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação 019454/2020

Fica notificado DOUGLAS ESTEVAM PEREIRA, CPF: 236334818-
42, RG: 0042593082(SSP), PFJ: 294666 localizado na Rua Elias 
Ismael, 70, Jardim Antunes, CEP: 15047-250 – São José do Rio 
Preto/SP, datada em 15/09/2020, MOTIVOS: É proibido a perma-
nência de animais em logradouros públicos e terrenos baldios, que 
serão recolhidos ao depósito da municipalidade, Lei Vigente: Arti-
gos 77 e 78 da Lei Complementar nº 17/1992, Prazo de 0 dia (s), 
Multa de 20 UFM (x1 R$ 1.204,80). OBSERVAÇÃO: RETIRAR OS 
ANIMAIS, CERCAS E DEMAIS OBJETOS DA ÁREA PÚBLICA E 
MANANCIAL SO PENA DE MULTA E APREENSÃO DOS ANIMAIS 
DE SUA RESPONSABILIDADE.  O não cumprimento da Notifica-
ção no prazo estabelecido, a notificada ficará sujeita às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pelo Agente Fiscal 
de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR JU 83764430 6  BR, acusando “não 
existe número indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação 019455/2020

Fica notificado ALISON DA SILVA ARAUJO, PFJ: 488367, locali-
zado na Rua Ida Tagliavini Polachini, 580, Chac 137 B São Pedro, 
Jardim Santo Antonio I, CEP: 15047-162, São José do Rio Preto/
SP, datada em 15/09/2020, MOTIVOS: É proibido a permanência 
de animais em logradouros públicos e terrenos baldios, que serão 
recolhidos ao depósito da municipalidade, Lei Vigente: Artigos 77 
e 78 da Lei Complementar nº 17/1992, Prazo de 0 dia (s), Multa de 
20 UFM (x1 R$ 1.204,80); É proibido comprometer, por qq forma, 
a limpeza das águas destinadas ao consumo público, aplicando a 
legislação estadual e federal no q couber, Lei Vigente: Artigo 12 da 
LC nº 17/1992, prazo de 0 dia(s), Multa de 2 UFM (x1 R$ 120,48); 
É proibido o lançamento, depósito, despejo, colocação e ou per-
manência de quaisquer objetos em locais públicos e outros locais, 
Lei Vigente: Artigo 5º da Lei Municipal nº 7176/1998, prazo de 1 dia 
(s), Multa de 20 UFIR (x1 R$ 75,80). OBSERVAÇÃO: RETIRAR OS 
ANIVAIS DAS VIAS E ÁREA PÚBLICA SOB PENA DE MULTA E 
APREENSÃO DOS ANIMAIS.  O não cumprimento da Notificação 
no prazo estabelecido, a notificada ficará sujeita às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo Agente Fiscal de 
Posturas Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
acordo com registro do AR JU 83764478 2  BR, acusando “desco-
nhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notificação 019523/2020

Fica notificada a empresa TERRAÇO AMMICI LTDA, CNPJ: 
37917132/0001-92, IM: 3738410, PFJ: 1676038, localizada na 
Av Waldemar Haddad, 1701, Campo de Golfe, Res Quinta do 
Golfe, CEP: 15093-300 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
29/09/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final 
desses resíduos, Art 2°, § 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun 
n° 6499/99 e Resol Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa 
de 2002,59 UFIR (x 1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE RESÍ-
DUOS (ÓLEO USADO) NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.589,81, en-
viar via e-mail smaurb.fiscalizacao@riopreto.sp.gov.br. O não cum-
primento da Notificação no prazo estabelecido, a notificada ficará 
sujeita às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 83773066 2 
BR, acusando “desconhecido”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT

EDITAL Nº 083/2020
09 de novembro de 2020
NOTIFICADO: MANOEL DE CESARE FILHO ME
CNPJ: 08.979.370/0001-24
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria 
Fiscal Tributária, em cumprimento do artigo 4º, parágrafo 2º, da lei 
13.655/2020, notifica a empresa citada acima de que foi lavrada a 
notificação nº 905/2020.
Fica o contribuinte ciente que deve enviar dentro do prazo de 3 
dias CORRIDOS contados a partir do 5º (quinto) dia posterior à 
data de publicação deste edital, nos termos do artigo 7º da mesma 
lei 13.655/2020, os seguintes documentos:
Tendo como base o contrato de locação firmado com CCS ADMI-
NISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA da loja 10 situada na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3441, enviar documentos referen-
tes ao serviço de acabamento da loja locada.
Caso não tenha os documentos acima, fazer uma declaração men-
cionando que não possui tal documento.
 Os documentos poderão ser entregues no email mhirata@riopreto.
sp.gov.br  ou em uma das Unidades da Secretaria da Fazenda do 
POUPATEMPO:
• Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-100 - 
São José do Rio Preto - SP 
• Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 - Jardim Planalto - 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 084/2020

09 de novembro de 2020
NOTIFICADO: GUILHERME COMERCIAL RIO PRETO EIRELI ME
CNPJ: 33.971.566/0001-10
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria 
Fiscal Tributária, em cumprimento do artigo 4º, parágrafo 2º, da lei 
13.655/2020, notifica a empresa citada acima de que foi lavrada a 
notificação nº 906/2020.
Fica o contribuinte ciente que deve enviar dentro do prazo de 3 dias 
CORRIDOS contados a partir do 5º (quinto) dia posterior à data 
de publicação deste edital, nos termos do artigo 7º da mesma lei 
13.655/2020, os seguintes documentos:
Tendo como base o contrato de locação firmado com CCS ADMI-
NISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA da loja 09 situada na Avenida Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, 3441, enviar documentos referentes 
ao serviço de acabamento da loja locada (notas fiscais de material 
ou mão de obra).
Caso não tenha os documentos acima, fazer uma declaração men-
cionando que não possui tal documento.
 Os documentos poderão ser entregues no email mhirata@riopreto.
sp.gov.br  ou em uma das Unidades da Secretaria da Fazenda do 
POUPATEMPO:
• Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-100 - 
São José do Rio Preto - SP 
• Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 - Jardim Planalto - 
CEP 15046-355, Shopping Cidade Norte - São José do Rio Preto 
– SP.
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Luiz Carlos Desordi -
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa sobre Propriedade Urbana, venci-
mento em 13/04/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência 
para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado 
a outras instituições de proteção ao crédito:
 agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 3202-
7749
 call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e (17) 
3203-1254
 e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “ausente”, na data 
23/10/2020.
São José do Rio Preto, 9 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria Helena Menoia Ribeiro, José R. Menoia ribeiro e outros -
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento IPTU Revis Administrativamente (div 
029), exercícios 2017 à 2019 e Falta de Atuaz. Cad. Imóvel (div 
389), exercício 2017 à 2019, vencimento em 14/08/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência 
para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado 
a outras instituições de proteção ao crédito:
 agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 3202-
7749
 call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e (17) 
3203-1254
 e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 
28/10/2020.
São José do Rio Preto, 9 de novembro de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

CEP 15046-355, Shopping Cidade Norte - São José do Rio Preto 
– SP.
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 636 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto a área de propriedade de Daniella Arroyo Vitagliano e 
José Vicente Arroyo Vitagliano, objeto da matrícula nº 103.194, 
do 2º ORI. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, 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 incluída no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto, a área abaixo descrita, 
conforme Memorial Descritivo e Levantamento Planialtimétrico que integram esta Lei Complementar: 
Matrícula 103.194 do 2º ORI – Propriedade de Daniella Arroyo Vitagliano e José Vicente Arroyo 
Vitagliano 
ÁREA A SER INCLUÍDA – Inicia junto ao ponto B3 (N 7690594.9849, E 664324.0453, pelo elipsoide 
SAD69), situado na divisa com o imóvel da matrícula nº 103.193 com o Parque dos Pássaros; daí segue, 
confrontando com o Parque dos Pássaros até o M11 nas seguintes direções, confrontações, azimutes e 
distâncias: segue com azimutes de 151º45’32” e distância de 307,58 metros até o M3, confrontando com 
a Chácara 01 (matrícula 14.693) na extensão de 52,70 metros, com a Chácara 02 (matrícula nº 14.698) 
na extensão de 54,89 metros, com a Chácara 03 (matrícula 14.737) na extensão de 50,00 metros, com a 
Chácara 04 (matrícula 14.699) na extensão de 49,96 metros, com a Chácara 05 (matrícula nº 14.712) na 
extensão de 50,01 metros e com a Chácara 06 (matrícula nº 14.669) na extensão de 50,02 metros, 
ambos da quadra E; daí segue à direita e segue com azimute de 152º45’02” e distância de 75,52 metros 
até o M4, confrontando com a Chácara 07 (matrícula nº 14.721) na extensão de 49,98 metros e parte da 
Chácara 08 (matrícula 101.417) na extensão de 25,54 metros ambos da quadra E, daí deflete à direita e 
segue com azimute de 158º26’29” e distância de 66,42 metros até o M5, confrontando com a outra parte 
da Chácara 8 (matrícula 101.416) na extensão de 24,83 metros e com a Chácara 09 (matrícula 14.674) 
na extensão de 41,59 metros, ambos da quadra E, daí deflete à direita e segue com azimute de 
160º59’51” e distância de 39,97 metros até o M6, confrontando com a Chácara 10 (matrícula 14.717) da 
quadra E; daí deflete à direita e segue com azimute de 167º08’42” e distância de 51,15 metros até o M7, 
confrontando com a Chácara 11 (matrícula 65.752) e 12 (matrícula 65.753) da quadra E, na extensão de 
40,09 metros e 11,06 metros, respectivamente; daí deflete à direta e segue com azimute de 178º50’40” e 
distância de 52,79 metros até o M8, confrontando com as Chácaras 12 (matrícula 65.753) e 13 
(matrícula 65.754) da quadra E, na extensão de 34,17 metros e 18,02 metros , respectivamente; daí 
deflete à direita e segue com azimute de 191º58’30” e distância de 22,08 metros até o M9, confrontando 
com a Chácara 13 da quadra E (matrícula 65.754) na extensão de 16,28 metros e com a chácara 01 da 
quadra D (matrícula nº 67.595) na extensão de 5,80 metros; daí deflete à direita e segue com azimute de 
210º26’24” e distância de 28,86 metros até o M10, confrontando com a Chácara 01, da quadra D 
(matrícula 67.595) ; daí deflete à esquerda e segue azimute de 111º36’00” e distância de 270,11 metros 
até o M11, confrontando com a Chácara 01, da quadra D (matrícula 67.595) na extensão de 214,44 
metros e com a Chácara 01 da quadra C (matrícula 67.428) na extensão de 55,97 metros; daí deflete à 
direita e segue com azimute de 222º10’45” e distância de 64,46 metros até o M12, confrontando com o 
imóvel de propriedade de Beny Maria Verdi Haddad e Juliane Verdi Haddad (matrícula 29.237); daí 
deflete à esquerda e segue com azimute de 195º36’53” e distância de 289,18 metros até o M13; 
confrontando com a margem direita do Córrego Boa Esperança por este abaixo (sendo a outra margem 
do referido córrego com imóvel de propriedade de Beny Maria Verdi Haddad e Juliane Verdi Haddad, 
matrícula 29.237); daí segue confrontando com o imóvel de propriedade de Melchiades Cardoso de 
Oliveira, Guido Vitagliano e Célia Arroyo Vitagliano (transcrições Nº 66.651 e Nº 68.522) até o B23 nas 
seguintes direções, azimutes e distâncias: deflete à direita e segue com azimute de 322º44’21” e 
distância de 246,67 metros até o M14, deflete à esquerda e segue 322º14’38” e distância de 168,82 
metros até o M15, deflete a esquerda e segue com azimute de 320º37’00” e distância de 302,37 metros 
até o M16; deflete à esquerda e segue com azimute 320º31’38” e distância de 157,35 metros até o B23; 
daí segue confrontando com o imóvel da matrícula nº 103.191 com as seguintes direções, azimute e 

 

distâncias: deflete à direita e segue com azimute 47º51’47” e distância de 7,93 metros, até o ponto B22; 
deflete à esquerda e segue com azimute 45º18’12” na distância de 30,49 metros, até o ponto B21; 
deflete à esquerda com azimute 42º03’37” na distância de 19,90 metros, até o ponto B20; deflete à 
esquerda e segue com azimute 38º02’30” na distância de 15,91 metros, até o ponto B19; deflete à 
esquerda e segue com azimute 35º41’07” na distância de 18,42 metros, até o ponto B18; deflete à 
esquerda e segue com azimute 34º24’26” na distância de 29,54 metros, até o ponto B17; daí segue 
confrontando com o imóvel da matrícula nº 103.192, com as seguintes direções, azimutes e distâncias: 
deflete à direta e segue com azimute 35º10’50” na distância de 50,80 metros, até o ponto B16; deflete à 
esquerda com azimute de 42º53’41” na distância de 50,33 metros, até o ponto B15; deflete à direita e 
segue com azimute 53º10’55” na distância de 20,67 metros, até o ponto B14; deflete à direita e segue 
com azimute 83º34’43” na distância de 11,94 metros, até o ponto B13; deflete à esquerda e segue com 
azimute 63º47’16” na distância de 11,75 metros até o ponto B12; deflete à esquerda e segue com 
azimute 46º50’50” na distância de 13,06 metros, até o ponto B11; deflete à esquerda e segue com 
azimute 31º04’45” na distância de 10,19 metros, até o ponto B10; deflete à esquerda e segue com 
azimute de 10º18’38” na distância de 15,15 metros, até B9; deflete à esquerda com azimute 355º19’12” 
na distância de 20,74 metros, até o ponto B8; daí segue confrontando com o imóvel da matrícula nº 
103.193 com as seguintes direções, azimutes e distâncias: deflete à direita e segue com azimute 
21º20’42” na distância de 12,34 metros, até o ponto B7; deflete à esquerda e segue com azimute 
10º37’42” na distância de 21,78 metros, até o ponto B6; deflete à esquerda e segue com azimute 
03º44’46 na distância de 15,64 metros, até o ponto B5; deflete à direita e segue com azimute 03º49’18” 
na distância de 24,50 metros, até o ponto B4; deflete à direita e segue com azimute 30º43’54” na 
distância de 6,13 metros, até o ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 219.435,82 metros 
quadrados. 
Art. 2º A inclusão ao perímetro urbano da área mencionada no artigo 1º desta Lei Complementar deverá 
respeitar as exigências contidas na análise realizada previamente e contempladas nas Certidões de 
viabilidade respectivas, expedidas pelo Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos - GRAPROURB e 
obedecidas as diretrizes a serem expedidas pelas Secretarias e Autarquias municipais que compõem o 
GRAPROURB, nos termos de Decreto nº 17.896/2017, alterado pelo Decreto nº 18.002/2018. 
Art. 3º Em conformidade com o Decreto nº 18.365/2019 de 02/08/2019 e 18.454 de 13/11/2019, o 
empreendedor deverá depositar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o valor de R$ 948.543,00 
(novecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e três reais) parcelado em até 12 (doze) 
vezes iguais iniciando-se a partir do 13º mês da publicação desta lei corrigido após o período de 12 
(doze) meses pelo IPCA, que teve a base de cálculo estabelecida com a fórmula: 
I - Contrapartida para loteamentos/empreendimentos mistos (comerciais e residenciais): 

VCS = [(1,125·c1 + 0,1937·c2)y + (0,065667.q.c2)y’] x [1 + 0,0075 ] x [1 + ] 
a) VCS = valor da contrapartida social; 
b) y = número de lotes residenciais e comerciais do loteamento ou unidades habitacionais; 
c) y’ = número de lotes comerciais do loteamento; 
d) q = número médio de trabalhadores contratados no empreendimento, por lote comercial, e que 
residem fora do loteamento, com base no projeto urbanístico; 
e) c1 = valor do m2 de construção de creche - referência (SINAPI);  
f) c2 = valor do m2 de construção de UBS - referência (SINAPI);  
g) a = média aritmética das áreas dos lotes e ou unidades habitacionais, considerando área mínima de 
200,00 m² para lotes e área mínima de 50,00 m² para unidades habitacionais;  
h) z = percentual aplicado em função do intervalo onde o valor venal em UFM do lote ou unidade 
habitacional se encontra, conforme tabela do item i. 
i) Tabela: 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4º Após inclusão da área ao perímetro urbano, o empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta) 
meses a contar da aprovação da Lei Complementar, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, para a 
aprovação do Alvará e a conclusão das obras de infraestrutura, com a expedição do Termo de 
Recebimento do loteamento ou empreendimento, nos termos da legislação vigente. 
Art. 5º Para fins de aplicação dos artigos 9º e 10 da Lei nº 5.135, de 24 de dezembro de 1992 (Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo), a área descrita no artigo 1º desta Lei Complementar fica 
classificada como ZONA 03 (três), exceto as marginais, que serão zoneadas como ZONA 06 (seis) e 
tendo Avenida interna no loteamento a classificação será como ZONA 04 (quatro). 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novembro 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.  
 
 

INTERVALO DO VALOR VENAL 
PERCENTUAL (Z) 

DE ATÉ 
0,0000 0,4329 0,00% 
0,4330 0,8658 1,00% 
0,8659 1,7316 3,00% 
1,7317 2,5974 5,00% 
2,5975 3,4632 7,00% 
3,4633 4,3290 10,00% 
4,3291 5,1948 13,00% 
5,1949 6,0606 16,00% 
6,0607 6,9264 20,00% 

acima de 6,9265 25,00% 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 637 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto as áreas de propriedade de Imobiliária Dimensão Ltda., 
objeto das matrículas nº 70.924 e 70.925, ambas do 1º ORI. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, 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 Ficam incluídas no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto, as áreas abaixo 
descritas, conforme Memorial Descritivo e Levantamento Planialtimétrico que integram esta Lei 
Complementar:  
I – Matrícula 70.924 – 1º ORI – Propriedade de Imobiliária Dimensão Ltda. 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-38, cravado na margem direita do córrego do Limão e 
no confronto do imóvel da Matrícula 21.490, deste, segue confrontando com o imóvel da Matrícula 
21.490, com os seguintes rumo e distância:  87°47'26" SW e 3,663 m até o vértice V-39, daí segue com 
rumo e distância:  87°41'44" SW e 70,444 m até o vértice V-40, daí segue com rumo e distância:  
88°47'04" SW e 50,520 m até o vértice V-41, daí segue com rumo e distância:  89°03'10" NW e 59,303 m 
até o vértice V-42, daí segue com rumo e distância:  86°23'35" NW e 55,203 m até o vértice V-43, daí 
segue com rumo e distância:  86°14'55" NW e 74,312 m até o vértice V-01, até aqui confrontando com o 
imóvel da Matricula nº 21.490; daí segue com rumo e distância:  18°51'12" NE e 130,937 m até o vértice 
V-32, até aqui confrontando com o imóvel da Matricula nº 70.925; daí segue com rumo e distância:  
84°22'06" SE e 27,036 m até o vértice V-33, daí segue com rumo e distância:  82°52'53" SE e 160,999 m 
até o vértice V-34, até aqui confrontando com o imóvel de propriedade de Antum Tomaz; daí segue com 
rumo e distância:  52°01'54" SE e 18,931 m até o vértice V-35, daí segue com rumo e distância:  
45°24'35" SE e 25,054 m até o vértice V-36, daí segue com rumo e distância:  38°29'35" SE e 44,549 m 
até o vértice V-37, daí segue com rumo e distância:   28°20'21" SE e 48,201 m até o vértice V-38, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, até aqui confrontando com a margem direita do córrego do Limão, 
perfazendo uma área de 3,0442 hectares. 
II – Matrícula 70.925 – 1º ORI – Propriedade de Imobiliária Dimensão Ltda. 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, cravado no confronto do imóvel de Matricula 
nº21.490 e o imóvel de Matricula nº 70.924 deste, segue confrontando com o imóvel de Matrícula nº 
21.490, com os seguintes rumo e distância:  86°14'55" NW e 11,001 m até o vértice V-02, daí segue com 
rumo e distância:  84°07'23" NW e 106,642 m até o vértice V-03, daí segue com rumo e distância:  
84°12'32" NW e 160,650 m até o vértice V-04, daí segue com rumo e distância:  84°15'34" NW e 142,389 
m até o vértice V-05, daí segue com rumo e distância:  84°06'52" NW e 104,621 m até o vértice V-06, daí 
segue com rumo e distância:  84°14'56" NW e 65,305 m até o vértice V-07, daí segue com rumo e 
distância:  84°14'18" NW e 140,706 m até o vértice V-08, daí segue com rumo e distância:  84°18'04" NW 
e 191,122 m até o vértice V-09, daí segue com rumo e distância:;  84°15'57" NW e 154,865 m até o 
vértice V-10, até aqui confrontando com o imóvel de Matrícula nº 21.490;  daí segue com rumo e 
distância: 03°03'59" NW e 99,025 m até o vértice V-11, daí segue com rumo e distância:  02°15'35" NW e 
73,706 m até o vértice V-12, daí segue com rumo e distância:  02°27'50" NW e 34,749 m até o vértice V-
13, daí segue com rumo e distância:  04°21'05" NE e 9,368 m até o vértice V-14, daí segue com rumo e 
distância:  32°23'34" NE e 65,906 m até o vértice V-15, daí segue com rumo e distância:  32°19'05" NE e 
77,691 m até o vértice V-16, daí segue com rumo e distância:  70°01'22" SE e 136,211 m até o vértice V-
17, daí segue com rumo e distância:  70°10'02" SE e 133,598 m até o vértice V-18, daí segue com rumo 
e distância:  70°15'49" SE e 138,382 m até o vértice V-19, daí segue com rumo e distância:  42°29'45" 
NE e 17,038 m até o vértice V-20, daí segue com rumo e distância:  32°39'01" NE e 174,113 m até o 
vértice V-21, daí segue com rumo e distância:  57°18'49" SE e 231,246 m até o vértice V-22, daí segue 
com rumo e distância:  56°48'14" SE e 10,957 m até o vértice V-23, daí segue com rumo e distância:  
56°14'48" SE e 67,471 m até o vértice V-24, daí segue com rumo e distância:  56°00'42" SE e 66,912 m 
até o vértice V-25, daí segue com rumo e distância:  56°54'34" SE e 79,889 m até o vértice V-26, daí 
segue com rumo e distância:  56°50'02" SE e 157,191 m até o vértice V-27, daí segue com rumo e 

 

distância:  65°54'11" SE e 4,256 m até o vértice V-28, daí segue com rumo e distância:  72°31'50" SE e 
6,209 m até o vértice V-29, daí segue com rumo e distância:  78°38'33" SE e 8,755 m até o vértice V-30, 
daí segue com rumo e distância:  84°53'44" SE e 11,372 m até o vértice V-31, daí segue com rumo e 
distância:  86°44'43" SE e 13,370 m até o vértice V-32, até aqui confrontando com o imóvel de 
propriedade de Antum Tomaz; daí segue com rumo e distância:   18°51'12" SW e 130,937 m até o 
vértice V-1, ponto inicial da descrição deste perímetro, até aqui confrontando o imóvel de Matrícula nº 
70.924, perfazendo uma área de 31,1673 hectares. 
Art. 2º A inclusão ao perímetro urbano da área mencionada no artigo 1º desta Lei Complementar deverá 
respeitar as exigências contidas na análise realizada previamente e contempladas nas Certidões de 
viabilidade respectivas, expedidas pelo Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos - GRAPROURB e 
obedecidas as diretrizes a serem expedidas pelas Secretarias e Autarquias municipais que compõem o 
GRAPROURB, nos termos de Decreto nº 17.896/2017, alterado pelo Decreto nº 18.002/2018. A 
expedição do Alvará de Loteamento fica vinculada à conclusão das vias de acesso do loteamento 
objeto da matrícula 21.490 – 1° ORI. 
Art. 3º Em conformidade com o Decreto nº 18.365/2019 de 02/08/2019 e 18.454 de 13/11/2019, o 
empreendedor deverá depositar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o valor de R$ 1.703.723,00 
(um milhão, setecentos e três mil e setecentos e vinte e três reais) parcelado em até 12 (doze) vezes 
iguais iniciando-se a partir do 13º mês da publicação desta lei corrigido após o período de 12 meses pelo 
IPCA, que teve a base de cálculo estabelecida com a fórmula: 
 

 
§ 1º A base de cálculo para o cumprimento da contrapartida social será estabelecida da seguinte 

forma:

 
 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
10 de novembro de 2020

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4º Após inclusão da área ao perímetro urbano, o empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta) 
meses a contar da aprovação da Lei Complementar, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, para a 
aprovação do Alvará e a conclusão das obras de infraestrutura, com a expedição do Termo de 
Recebimento do loteamento ou empreendimento, nos termos da legislação vigente. 
Art. 5º Para fins de aplicação dos artigos 9º e 10 da Lei nº 5.135, de 24 de dezembro de 1992 (Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo), a área descrita no artigo 1º desta Lei Complementar fica 
classificada como ZONA 04 (quatro). 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novembro 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. 

INTERVALO DO VALOR VENAL 
PERCENTUAL (Z) 

DE ATÉ 
0,0000 0,4329 0,00% 
0,4330 0,8658 1,00% 
0,8659 1,7316 3,00% 
1,7317 2,5974 5,00% 
2,5975 3,4632 7,00% 
3,4633 4,3290 10,00% 
4,3291 5,1948 13,00% 
5,1949 6,0606 16,00% 
6,0607 6,9264 20,00% 

acima de 6,9265 25,00% 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 638 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto áreas de propriedade de Argeu SJRP 187 Agropecuária 
Ltda., objeto das matrículas nºs 39.937 e parte da 99.356, do 
2º ORI. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, 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 incluída no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto, a área abaixo descrita, 
conforme Memorial Descritivo e Levantamento Planialtimétrico que integram esta Lei Complementar: 
Matrículas no 39.937 e e parte da 99.356 do 2º ORI – Propriedade de Argeu SJRP 187 Agropecuária 
Ltda. 
ÁREA A SER INCLUIDA (Área 4) – Inicia-se no ponto 40, localizado entre parte da matrícula 99.356 e 
propriedade de Mario Cardoso, daí segue confrontando com propriedade de Mario Cardoso com os 
seguintes rumos e distâncias: 07º35’12”SW e distância de 98,92 metros, até o ponto 39, 07º26’16”SW e 
distância de 161,45 metros, até o ponto 38, 07º23’55”SW e distância de 52,78 metros, até o ponto 37, 
81º38’48”SW e distância de 57,14 metros, até o ponto 36, 81º58’05”SW e distância de 110,50 metros, 
até o ponto 35, 06º58’20”NE e distância de 20,31 metros, até o ponto 34, 03º48’01”NE e distância de 
49,99 metros, até o ponto 33, 03º29’55”NE e distância de 31,58 metros, até o ponto 32, 88º52’41”NW e 
distância de 102,09 metros, até o ponto 31, 89º16’53”NW e distância de 115,81 metros, até o ponto 30, 
daí segue confrontando com propriedade de José Lafaiete com os seguintes rumos e distâncias: 
06º42’01”NE e distância de 198,40 metros, até o ponto 29, 06º14’45”NE e distância de 70,92 metros, até 
o ponto 28, 08º33’30”NE e distância de 37,42 metros, até o ponto 27, 10º53’52”NE  e distância de 135,70 
metros, até o ponto 26, daí segue confrontando com propriedade José Lafaiete, imóveis da matrículas 
103.659 e 103.660 com rumo de 10º43’41”NE e distância de 71,48 metros, até o ponto 25, daí segue 
confrontando com o imóvel da matrícula 103.660 com os seguintes rumos e distâncias: 16º15’27”NE  e 
distância de 31,51 metros, até o ponto 24, 02º39’34”NW e distância de 409,21 metros, até o ponto 23, 
daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 85.744 com os seguintes rumos e distâncias: 
46º37’03”NE e distância de 14,79 metros, até o ponto 22, 42º27’43”NW e distância de 7,82 metros, até o 
ponto 21, 10º01’29”NE e distância de 17,05 metros até o ponto 20, 10º30’36”NW e distância de  228,32 
metros, até o ponto 19, daí segue pelo lado esquerdo do Córrego Boa Esperança, sentido montante, 
tendo como confrontante com o imóvel da matrícula 85.744 com os seguintes rumos e distâncias: 
37º13’18”SW e distância de 32,78 metros, até o ponto 18, 66º19’40”SW e distância de 202,04 metros, 
até o ponto 17, 58º56’58”SW e distância de 130,48 metros, até o ponto 16, 77º03’23”SW e distância 
68,95 metros, até o ponto 15, daí segue confrontando com propriedade de Francisco Tavares de Mattos 
com os seguintes rumos e distâncias: 09º16’26”NW e 37,49 metros, até o ponto 14, 08º51’00”NW e 
distância de 87,94 metros, até o ponto 13, 08º48’06”NW e distância de 128,26 metros, até o ponto 12, 
16º11’18”NW e distância de 41,73 metros, até o ponto 11, daí segue confrontando com Parte da 
Matrícula 99.358 com os seguintes rumos e distâncias: 83º42’58”NE e distância de 123,79 metros, até o 
ponto 10C, 74º55’15”NE e distância de 42,72 metros, até o ponto 10B, 70º29’17”NE e distância de 83,26 
metros, até o ponto 10A, 38º03’29”NW e distância de 263,16 metros, até o ponto 10, 70º51’10”SW e 
distância de 160,63 metros, até o ponto 9, daí segue confrontando com propriedade de Francisco 
Tavares de Mattos com os seguintes rumos e distâncias: 59º39’33”NW e distância de 14,55 metros, até 
o ponto 8, 60º33’37”NW e distância de 405,82 metros, até o ponto 7, 52º42’05”NE e distância de 339,86 
metros, até o ponto 6, 52º41’12”NE e distância de 288,15 metros, até o ponto 5, 57º54’33”NW e distância 
de 133,26 metros, até o ponto 4C, 57º26’39”NW e distância de 138,41 metros, até o ponto 4B, 
55º55’34”NW e distância de 68,87 metros, até o ponto 4A, 58º17’10”NW  e distância de 203,77 metros, 
até o ponto 4, daí segue confrontando com  propriedade de Waldomiro Daud Filho com os seguintes 
rumos e distâncias: 31º24’06”NE e distância de 200,33 metros, até o ponto 3, 57º44’54”SE e distância de 
255,97 metros, até o ponto 2C, daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 42.976 com os 
seguintes rumos e distâncias: 57º44’12”SE e distância de 192,12 metros, até o ponto 2A, 57º33’41”SE e 

 

distância de 103,39 metros, até o ponto 2, 02º57’07”SW e distância de 230,43 metros, até o ponto 1, 
57º33’40”SE e  distância de 30,60 metros, até o ponto 105, 56º45’01”SE e distância de 89,00 metros, até 
o ponto 104, 57º42’57”SE e distância de 73,72 metros, até o ponto 103, 55º41’22”SE e distância de 
46,67 metros, até o ponto 102, 57º42’12”SE e distância de 50,95 metros, até o ponto 101, 58º04’42”SE e 
distância de 71,33 metros, até o ponto 100, 57º15’55”SE e distância de 150,70 metros, até o ponto 99, 
57º32’56”SE e distância de 178,82 metros, até o ponto 98, 57º35’43”SE e distância de 57,90 metros, até 
o ponto 97, daí segue confrontando com parte da matrícula 55.136 com os seguintes rumos e distâncias: 
59º27’47”SE e distância de 54,09 metros, até o ponto F1, 55º44’17”SE e distância de 41,92 metros, até o 
ponto C20B, daí segue confrontando com parte da matrícula 99.356 com os seguintes rumos e 
distâncias: 65º41’45”SW e distância de 63,25 metros, até o ponto C20, 65º41’45”SW e distância de 
217,66 metros, até o ponto C19, 65º41’45”SW e distância de 202,96 metros, até o ponto C18, 
65º41’45”SW e distância de 33,34 metros, até o ponto C17, curva à direita com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 6,34 metros, até o ponto C16, curva à esquerda com raio de 39,00 metros e 
desenvolvimento de 22,21 metros, até o ponto C15, curva à esquerda com raio 39,00 metros e 
desenvolvimento de 101,41 metros, até o ponto C14, curva à esquerda com raio de 39,00 metros e 
desenvolvimento de 14,81 metros, até o ponto C13, curva à direita com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 9,42 metros, até o ponto C12, rumo de 37º18’21”SE e distância de 205,95 metros, 
até o ponto C11, curva à direita com raio de 6,00 metros e desenvolvimento de 5,92 metros, até o ponto 
C10, curva à esquerda com raio de 108,63 metros e desenvolvimento de 29,07 metros, até o ponto C9, 
curva à esquerda com raio de 55,00 metros e desenvolvimento de 25,68 metros, até o ponto C8, curva à 
direita com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 7,55 metros, até o ponto C7, rumo de  
04º32’44”SE e distância de 377,81 metros, até o ponto C6, curva à esquerda com raio de 563,42 metros 
e desenvolvimento de 110,44 metros, até o ponto C5, rumo de 16º15’38”SE e distância de 67,37 metros, 
até o ponto C4, 16º15’38”SE e distância de 161,89 metros, até o ponto C3, 81º57’29”SE e distância de 
135,84 metros, até o ponto C2, 08º31’10”SW e distância de 107,77 metros, até o ponto C1, 80º57’03”SE 
e distância de 34,01 metros, até o ponto 40, ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 
931.327,87 metros quadrados.   
Art. 2º A inclusão ao perímetro urbano da área mencionada no artigo 1º desta Lei Complementar 
deverá respeitar as exigências contidas na análise realizada previamente e contempladas nas 
Certidões de viabilidade respectivas, expedidas pelo Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos 
(GRAPROURB) e obedecidas as diretrizes a serem expedidas pelas Secretarias e Autarquias 
municipais que compõem o GRAPROURB, nos termos de Decreto nº 17.896/2017, alterado pelo 
Decreto nº 18.002/2018. 
Art. 3º Em conformidade com os Decretos nº 18.365 de 02/08/2019 e 18.454 de 13/11/2019, o 
empreendedor deverá depositar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o valor de R$ 3.481.419,00 
(três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e quatrocentos e dezenove reais) imediato e integral  à 
vista, 30 dias contados da publicação da Lei de Inclusão no Perímetro Urbano com dedução de 18%A, 
que teve a base de cálculo estabelecida com a fórmula: 
I - Contrapartida para loteamentos/empreendimentos horizontais: 

VCS = [(1,125·c1 + 0,1937c2)y] + (0,065667.q. c2 )y’ [1 +0,0075 · ] x [1 + ] 
 

a) Vcs = valor da contrapartida social  
b) y = número de lotes residenciais e comerciais do loteamento ou unidades habitacionais.  
c) y’ = número de lotes comerciais do loteamento  
d) q = número médio de trabalhadores contratados no empreendimento, por lote comercial, e que 

residem fora do loteamento, com base no projeto urbanístico. 
e) c1 = valor do m2 de construção de creche – referencia (SINAPI)  
f) c 2 = valor do m2 de construção de UBS – referencia (SINAPI)  
g) a = média aritmética das áreas dos lotes e ou unidades habitacionais, considerando área mínima de 

200,00m2 para lotes e área mínima de 50,00m2 para unidades habitacionais.  
h) z = percentual aplicado em função do intervalo onde o valor venal em UFM do lote ou unidade 

habitacional se encontra, conforme tabela do item i. 
i) Tabela: 

 

INTERVALO DO VALOR VENAL EM 
UFM  PERCENTUAL 

DE  ATÉ  (Z) 
0,0000 0,4329 0,00% 
0,4330 0,8658 1,00% 
0,8659 1,7316 3,00% 
1,7317 2,5974 5,00% 
2,5975 3,4632 7,00% 
3,4633 4,3290 10,00% 
4,3291 5,1948 13,00% 
5,1949 6,0606 16,00% 
6,0607 6,9264 20,00% 

ACIMA DE 6,9265 25,00% 
Art. 4º Após inclusão da área ao perímetro urbano, o empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta) 
meses a contar da aprovação da Lei Complementar, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, para a 
aprovação do Alvará e a conclusão das obras de infraestrutura, com a expedição do Termo de 
Recebimento do loteamento ou empreendimento, nos termos da legislação vigente. 
Art. 5º Para fins de aplicação dos artigos 9º e 10 da Lei nº 5.135, de 24 de dezembro de 1992 (Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo), a área descrita no artigo 1º desta Lei Complementar fica 
classificada como ZONA 03 (três), exceto as avenidas indicadas no projeto, que serão zoneadas como 
ZONA 06 (seis). 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novembro 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. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 639 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto áreas de propriedade de Antonia Aparecida Grandizoli 
Rovina e Outros, objeto das matrículas nºs 5.876, 22.209 e 
22.311 do 2º ORI. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, 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 incluída no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto, a área abaixo descrita, 
conforme Memorial Descritivo e Levantamento Planialtimétrico que integram esta Lei Complementar: 
Matrículas 5.876, 22.209 e 22.311 do 2º ORI – Propriedade de Antonia Aparecida Grandizoli Rovina, 
Milton Paulo Rovina, Luiz Gustavo Grandizoli, Maria Luiza Foresto Grandizoli, João Victor Grandizoli, 
Lilian Carla Gouvea Grandizoli 
ÁREA A SER INCLUÍDA – Inicia no ponto 1, situado na divisa entre o imóvel da matrícula 75.641 e a 
Estrada Municipal SJR-360, daí segue confrontando com a Estrada Municipal SJR-360 com os seguintes 
rumos e distâncias: 48º49’50”SW e distância de 65,32 metros, até o ponto 2, 39º49’22”SW e distância de 
10,86 metros, até o ponto 3, daí deflete à esquerda e segue confrontando com a Estrada Municipal SJR-
365 com o seguintes rumos e distâncias: 54º04’30”SE e distância de 23,37 metros, até o ponto 4, 
51º55’12”SE e distância de 150,10 metros, até o ponto 5, daí deflete à direita e segue confrontando com 
o imóvel da matrícula 8.371 com os seguintes rumos e distâncias: 26º32’44”SE e distância de 31,28 
metros, até o ponto 6, 27º24’02”SE e distância de 137,40 metros, até o ponto 7, 27º51’44”SE e distância 
de 41,96 metros, até o ponto 8, daí deflete à direita e segue confrontando com o Córrego do Cedro com 
os seguintes rumos e distâncias: 62º41’16”SW e distância de 30,19 metros, até o ponto 9, 68º19’25”SW 
e distância de 24,28 metros, até o ponto 10, 28º29’52”SW e distância de 34,33 metros, até o ponto 11, 
67º49’21”SW e distância de 41,63 metros, até o ponto 12, 76º44’03”SW e distância de 19,85 metros, até 
o ponto 13, 65º15’25”NW e distância de 28,61 metros, até o ponto 14, 61º38’14”SW e distância de 66,40 
metros, até o ponto 15, 79º44’34”SW e distância de 57,81 metros, até o ponto 16, 64º13’05”SW e 
distância de 32,13 metros, até o ponto 17, 80º10’51”SW e distância de 21,66 metros, até o ponto 18, 
61º07’29”SW e distância de 57,85 metros, até o ponto 19, 75º04’38”SW e distância de 78,91 metros, até 
o ponto 20, daí deflete à direita e segue confrontando com Propriedade de Irmãos Pazotti e segue com 
os seguintes rumos e distâncias: 12º27’56”NW e distância de 229,06 metros, até o ponto 21, 
12º32’59”NW e distância de 139,56 metros, até o ponto 22, daí segue confrontando com a Estrada 
Municipal SJR-360 com rumo de 01º28’34”NW e distância de 11,70 metros, até o ponto 23, daí segue 
confrontando com o Loteamento Residencial Maza com os seguintes rumos s distancias: 19º23’34”NW e 
63,07 metros, até o ponto 24, 19º25’19”NW e distância de 76,48 metros, até o ponto 25, 24º00’10”NW e 
distância de 144,15 metros, até o ponto 26, 23º03’24”NW e distância de 68,54 metros, até o ponto 27, 
23º14’13”NW e distância de 17,93 metros, até o ponto 28, 23º20’04”NW e distância de 71,63 metros, até 
o ponto 29, daí segue confrontando com o Jardim Schimidt com os seguintes rumos e distâncias: 
24º23’44”NW e distância de 21,18 metros, até o ponto 30, 25º23’23”NW e distância de 79,25 metros, até 
o ponto 31, 24º49’46”NW e 65,71 metros, até o ponto 32, 23º27’17”NW e 35,96 metros, até o ponto 33, 
23º31’44”NW e 79,45 metros, até o ponto 34, 23º53’20”NW e 80,21 metros, até o ponto 35, 23º50’29”NW 
e 19,65 metros, até o ponto 36, daí deflete à direita e segue confrontando com o Residencial Ana 
Claudia (Matrícula 102.338) com os seguintes rumos e distâncias: 66º29’54”NE e 57,79 metros, até o 
ponto 37, 65º46’37”NE e 25,92 metros, até o ponto 38, daí segue confrontando com o imóvel da 
matrícula 102.336 com os seguintes rumos e distâncias: 66º00’48”NE e 100,25 metros, até o ponto 39, 
27º53’38”SE e 164,17 metros, até o ponto 40, 66º08’14”NE e 120,76 metros, até o ponto 41, daí segue 
confrontando com o imóvel da matrícula 75.641 com os seguintes rumos e distancias: 28º10’24”SE e 
distância de 121,00 metros, até o ponto 42, 28º01’06”SE e distância de 143,08 metros, até o ponto 43, 
28º13’13”SE e distância de 116,28 metros, até o ponto 44, 28º02’32”SE e distância de 276,87 metros, 
até o ponto 45, 15º48’51”SE e distância de 13,00 metros, até o ponto 1, ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área de 418.535,00 metros quadrados, ou 41,853500 hectares, ou 17,294835 alqueires. 

 

 
Art. 2º A inclusão ao perímetro urbano da área mencionada no artigo 1º desta Lei Complementar 
deverá respeitar as exigências contidas na análise realizada previamente e contempladas nas 
Certidões de viabilidade respectivas, expedidas pelo Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos 
(GRAPROURB) e obedecidas as diretrizes a serem expedidas pelas Secretarias e Autarquias 
municipais que compõem o GRAPROURB, nos termos de Decreto nº 17.896/2017, alterado pelo 
Decreto nº 18.002/2018. 
Art. 3º Em conformidade com os Decretos nº 18.365 de 02/08/2019 e 18.454 de 13/11/2019, o 
empreendedor deverá depositar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o valor de R$ 2.116.949,00 
(dois milhões, cento e dezesseis mil e novecentos e quarenta e nove reais) parcelado em até 12 (doze) 
vezes iguais iniciando-se a partir do 13º mês da publicação desta lei corrigido após o período de 12 
meses pelo IPCA, que teve a base de cálculo estabelecida com a fórmula: 
 
I - Contrapartida para loteamentos/empreendimentos horizontais: 

VCS = [(1,125·c1 + 0,1937c2)y] + (0,065667.q. c2 )y’ x  [1 +0,0075 · ] x [1 + ] 
a) Vcs= valor da contrapartida social  
b) y = número de lotes residenciais e comerciais do loteamento ou unidades habitacionais.  
c) y’ = número de lotes comerciais do loteamento  
d) q = número médio de trabalhadores contratados no empreendimento, por lote comercial, e que 

residem fora do loteamento, com base no projeto urbanístico. 
e) c1 = valor do m2 de construção de creche – referência (SINAPI)  
f) c 2 = valor do m2 de construção de UBS – referência (SINAPI)  
g) a = média aritmética das áreas dos lotes e ou unidades habitacionais, considerando área mínima de 

200,00m2 para lotes e área mínima de 50,00m2 para unidades habitacionais .  
h) z = percentual aplicado em função do intervalo onde o valor venal em UFM do lote ou unidade 

habitacional se encontra, conforme tabela do item i. 
i) Tabela: 

 
 
 

INTERVALO DO VALOR VENAL EM 
UFM  PERCENTUAL 

DE  ATÉ  (Z) 
0,0000 0,4329 0,00% 
0,4330 0,8658 1,00% 
0,8659 1,7316 3,00% 
1,7317 2,5974 5,00% 
2,5975 3,4632 7,00% 
3,4633 4,3290 10,00% 
4,3291 5,1948 13,00% 
5,1949 6,0606 16,00% 
6,0607 6,9264 20,00% 

ACIMA DE 6,9265 25,00% 
 
Art. 4º Após inclusão da área ao perímetro urbano, o empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta) 
meses a contar da aprovação da Lei Complementar, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, para a 
aprovação do Alvará e a conclusão das obras de infraestrutura, com a expedição do Termo de 
Recebimento do loteamento ou empreendimento, nos termos da legislação vigente. 
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                                                            Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Av. Bady Bassitt, 3697- Vila Imperial - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL 
ENDEREÇO: RUA OLAVO GUIMARÃES CORRÊA, 815, PARQUE ESTORIL 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/11/2020                                                              DATA DE VALIDADE: 30/11/2020 
CNPJ. 60.004.900/0001-39                                                                                      Nº DO REGISTRO: 033    
 
Certifico que  o Centro Social Parque Estoril está registrado no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, os 
termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/16  do CMDCA. 
Prorrogação excepcional – Resolução 473, de 11 de agosto de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais que 
prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias. 

São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2020.                          
Camila Pacífico Sparvoli                                                      Paulo Jose Alves Marquette 

                              Presidente do CMDCA                                                          1 ª Secretário do CMDCA 
 

 

 

Art. 5º Para fins de aplicação dos artigos 9º e 10 da Lei nº 5.135, de 24 de dezembro de 1992 (Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo), a área descrita no artigo 1º desta Lei Complementar fica 
classificada como ZONA 03 (três). 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novembro 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. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 640 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto a área de propriedade de Imobiliária Dimensão Ltda., 
objeto da matrícula nº 21.490, do 1º ORI. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, 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 incluída no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto, a área abaixo descrita, 
conforme Memorial Descritivo e Levantamento Planialtimétrico que integram esta Lei Complementar: 
Matrícula no 21.490 do 1º ORI – Propriedade de Imobiliária Dimensão Ltda. 
ÁREA A SER INCLUIDA:  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-01, deste, segue 
confrontando com Estrada Municipal que de São José do Rio Preto demanda a Mirassol, com os 
seguintes azimute e distancia:  356°57'14" e 302,27 m até o vértice M-02; deste, segue confrontando 
com Imóvel da Matrícula nº 70.925, com os seguintes azimute e distancia:  95°44'56" e 777,45 m até o 
vértice M-03; deste, segue confrontando com Imóvel da Matrícula nº 70.925, com os seguintes azimute e 
distancia: 95°48'46" e 289,06 m até o vértice M-04; deste, segue confrontando com Imóvel da Matrícula 
nº 70.924, com os seguintes azimute e distancia:  93°42'18" e 139,49 m até o vértice M-05;  deste, segue 
confrontando com Imóvel da Matrícula nº 70.924, com os seguintes azimute e distancia:  91°10'12" e 
184,55 m até o vértice M-06, que está localizado na margem direita do córrego do Limão; deste, segue 
margeando este no sentido jusante e fronteando com Imóvel da Matrícula nº 42.002, com os seguintes 
azimute e distancia:  121°14'39" e 59,96 m até o vértice M-07; deste, segue fronteando com Imóvel da 
Matrícula nº 43.919, com os seguintes azimute e distancia:  133°38'45" e 49,86 m até o vértice M-08; 
deste, segue fronteando com Imóvel da Matrícula nº 43.918, com os seguintes azimute e distancia:  
145°26'25" e 42,03 m até o vértice M-09; deste, segue fronteando com Imóvel da Matrícula nº 43.917, 
com os seguintes azimute e distancia:  149°20'45" e 45,90 m até o vértice M-10, ainda pela margem 
direita do córrego do Limão e fronteando com o imóvel Chácara Nova Esperança Matrícula nº 43.920, 
com os seguintes azimute e distancia:  158°45'20" e 43,97 m até o vértice M-11; deste, deixando o 
córrego e segue confrontando com Imóvel da Matrícula nº 7.277, com os seguintes azimute e distancia:  
280°46'13" e 464,12 m até o vértice M-12;  toma o azimute e distância: 264°55'21" e 297,64 m até o 
vértice M-13, toma o azimute e distância: 264°55'21" e 279,66 m até o vértice M-14; segue em azimute e 
distancia: 265°12'55" e 387,320 até o vértice M-15, ainda no confronto com o imóvel da Matricula 
nº7.277; em azimute e distância:  264°54'07" e 103,79 m até o vértice M-01, ponto inicial da descrição 
desta descrição, perfazendo uma área de 26,9206 hectares. 
Art. 2º A inclusão ao perímetro urbano da área mencionada no artigo 1º desta Lei Complementar 
deverá respeitar as exigências contidas na análise realizada previamente e contempladas nas 
Certidões de viabilidade respectivas, expedidas pelo Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos - 
GRAPROURB e obedecidas as diretrizes a serem expedidas pelas Secretarias e Autarquias municipais 
que compõem o GRAPROURB, nos termos de Decreto nº 17.896/2017, alterado pelo Decreto nº 
18.002/2018. A expedição do Alvará de Loteamento fica vinculada à conclusão das vias de acesso ao 
loteamento existentes no Residencial Marialda Melo. 
Art. 3º Em conformidade com os Decretos nº 18.365 de 02/08/2019 e 18.454 de 13/11/2019, o 
empreendedor deverá depositar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o valor de R$ 1.319.152,00 
(um milhão, trezentos e dezenove mil e cento e cinquenta e dois reais) parcelado em até 12 (doze) vezes 
iguais iniciando-se a partir do 13º mês da publicação desta lei corrigido após o período de 12 meses pelo 
IPCA, que teve a base de cálculo estabelecida com a fórmula:     
I - Contrapartida para loteamentos/empreendimentos horizontais: 

VCS = [(1,125·c1 + 0,1937c2)y] + (0,065667.q. c2 )y’ [1 +0,0075 · ] x [1 + ] 
a) Vcs= valor da contrapartida social  
b) y = número de lotes residenciais e comerciais do loteamento ou unidades habitacionais.  
c) y’ = número de lotes comerciais do loteamento.  

 

d) q = número médio de trabalhadores contratados no empreendimento, por lote comercial, e que 
residem fora do loteamento, com base no projeto urbanístico. 

e) c1 = valor do m2 de construção de creche – referência (SINAPI). 
f) c 2 = valor do m2 de construção de UBS – referência (SINAPI).  
g) a = média aritmética das áreas dos lotes e ou unidades habitacionais, considerando área mínima de 

200,00m2 para lotes e área mínima de 50,00m2 para unidades habitacionais.  
h) z = percentual aplicado em função do intervalo onde o valor venal em UFM do lote ou unidade 

habitacional se encontra, conforme tabela do item i. 
i) Tabela: 

INTERVALO DO VALOR VENAL EM 
UFM  PERCENTUAL 

DE  ATÉ  (Z) 
0,0000 0,4329 0,00% 
0,4330 0,8658 1,00% 
0,8659 1,7316 3,00% 
1,7317 2,5974 5,00% 
2,5975 3,4632 7,00% 
3,4633 4,3290 10,00% 
4,3291 5,1948 13,00% 
5,1949 6,0606 16,00% 
6,0607 6,9264 20,00% 

ACIMA DE 6,9265 25,00% 
 
Art. 4º Após inclusão da área ao perímetro urbano, o empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta) 
meses a contar da aprovação da Lei Complementar, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, para a 
aprovação do Alvará e a conclusão das obras de infraestrutura, com a expedição do Termo de 
Recebimento do loteamento ou empreendimento, nos termos da legislação vigente. 
Art. 5º Para fins de aplicação dos artigos 9º e 10 da Lei nº 5.135, de 24 de dezembro de 1992 (Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo), a área descrita no artigo 1º desta Lei Complementar fica 
classificada como ZONA 04 (quatro). 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de novembro 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 DE CULTURA 
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020 – AUXÍLIO PARA FESTIVAIS DE CULTURAS. 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto informa ao público interessado, com observância à Lei Federal 
14.017/2020, Decreto Federal 10.464/2020 e Decreto Municipal 18.698/2020, a abertura de inscrições para o Edital de 
Chamada Pública nº 05/2020 – Auxílio para Festivais de Culturas. 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020  
AUXÍLIO PARA FESTIVAIS DE CULTURAS 
LEI ALDIR BLANC 
A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em decorrência do estado de calamidade 
pública, instaurado pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, faz saber ao público interessado a abertura de inscrições para o Edital 
de Chamada Pública 05/2020 - Auxílio para Festivais de Culturas, em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei 
Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e pelo Decreto Municipal nº 18.698/2020, observando-se 
suas normas legais vigentes, regulamentares e pertinentes, além das condições expressas no conteúdo e anexos do 
presente Edital.  
DO OBJETO 
Art. 1º - O presente Edital de Chamada Pública tem a finalidade de selecionar até 15 (quinze) propostas visando ao auxílio 
para realização de Festivais de Culturas em São José do Rio Preto e/ou seus distritos, em cumprimento à Lei nº 
14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 
DOS VALORES 
Art. 2º - O valor total do auxílio para Festivais de Culturas será de R$ 1.036.545,00 (Um milhão, trinta e seis mil, quinhentos 
e quarenta e cinco reais), conforme descrito abaixo: 
 

MODALIDADE QUANTIDADE DE 
PROPOSTAS 

VALOR 
(cada) 

Festivais de Culturas 15 R$ 69.103,00 
Art. 3º - O valor para cada projeto beneficiado será pago em parcela única. 
DAS TERMINOLOGIAS 
Art. 4º - Fica assim definida a terminologia, a fim de dirimir dúvidas deste Edital: Trabalhador(a) do setor cultural: Pessoa 
residente ou domiciliada profissionalmente em São José do Rio Preto/SP e/ou seus distritos, que participa da cadeia 
produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no Artigo 6º da Lei 14.017/2020, , incluídos Arte Educadores, 
Artesãos, Artista Gráfico, Artistas Plásticos, Atores/Atrizes, Bonequeiros, Bordadeiras, Brincantes, Cantores, Capoeiristas, 
Caracterizador, Cartunista, Cenógrafo, Cenotécnicos, Cineastas, Cinegrafistas , Cineclubistas, Compositores, Contadores de 
histórias, Costureiras para produções artísticas, Customizadores, Dançarinos, Desenhistas, Designers, Direção de Arte, 
Direção Teatral, Dramaturgos, Dubladores, Escritores, Encadernadores Artesanais, Equilibristas, Estampadores, Editores de 
Imagem e Som, Figurinistas, Foliões de Reis, Hip Hopers, Iluminotécnicos, Ilustradores, Jongueiros, Luthiers, Locutores, 
Mágicos, Malabaristas, Maquiadores, Memorialistas, Mestres Sabedores, Montadores, Musicistas, Músicos, Operador de luz, 
Operador de som, Operador de vídeo, Peruqueiro, Palhaços, Poetas, Preparador Corporal, Preparador da voz. Produtores 
Culturais, Quilombolas, Rendeiras, Romancista, Roteirista, Ritmistas, Radialistas, Sambistas de roda, Sonoplastas, 
Tatuadores, Técnico de Luz, Técnico de Som,        Técnico de Projeção, Transformista e Trapezista, que tiveram suas 
atividades interrompidas em virtude do isolamento físico decorrente da pandemia de Covid-19. 
Espaços Culturais Independentes: São microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais 
comunitárias, cooperativas e instituições culturais, organizadas e mantidas por pessoas, organizações da sociedade civil, 
cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que tiveram suas atividades 
interrompidas em virtude do isolamento físico decorrente da pandemia de Covid-19, tais como Academias de danças, 
Ateliers, Bandas musicais, Bibliotecas Comunitárias, Casas de artes, Cineclubes, Cinemas de rua, Escolas de Samba, Feiras 
de artesanato, Feiras literárias, Grupos de danças populares, Grupos teatrais, Palco sobre Rodas, Ponto de arte na rua, 
Pontos de cultura, Pontos de venda de livros, Quilombos, Roda de cultura popular, Rodas de capoeira, Sociedades musicais, 
Tradicional de raiz africana, Tradicional de raiz cigana, Tradicional de raiz caipira, Tradicional de raiz indígena e Videotecas. 
Festival de Culturas - Apresentação de coletânea de atividades artísticas e culturais que demonstrem a resultante da 
produção cultural de diferentes segmentos artísticos/culturais. Deve ser realizado em local(is) determinado(s), podendo ser 
presencial ou em plataformas virtuais, de caráter não competitivo, com realização em período contínuo ou períodos 
alternados (por fases, por exemplo). Deve ter em sua programação apresentações e ações formativas. Ao menos, 05 (cinco) 
modalidades entre as elencadas abaixo, deverão ser contempladas na programação do Festival: 
1 - Artes Plásticas / Visuais / Design; 
2 - Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas; 
3 - Carnaval / Samba; 
4 - Cultura LGBTQIA+; 
5 - Cultura da População Negra e População Indígena; 
6 - Cultura Popular / Folclore / Artesanato; 
7 - Cultura Urbana / Arte de Rua / Hip Hop; 
8 - Dança / Movimento; 
9 - Literatura/Livro; 
10 – Música; 

11 - Patrimônio Cultural – Material e Imaterial; 
12 – Produção / Promoção Cultural / Economia Criativa; 
13 - Teatro / Arte Circense. 
DA CONTRAPARTIDA  
Art. 5º - Conforme definido pela Lei 14.017/2020, os beneficiários no Inciso III, apresentarão o projeto contendo 
contrapartidas à sociedade. 
§ 1º - Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo acesso da população 
em geral ao produto cultural gerado, objetivando com isso a descentralização e/ou garantia da universalização do benefício 
ao cidadão, sempre em consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais resultantes. 
§ 2º - O proponente definirá a contrapartida, contemplando: 

a) Acesso gratuito em toda programação; 
b) A circulação de atividades em local(is) que permitam a participação pública na cidade de São José do Rio Preto e/ou 

seus distritos; 
c) Medidas que promovam a fruição de bens, produtos e serviços culturais às camadas da população menos assistidas 

ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por sua condição socioeconômica, etnia, cor, deficiência, gênero, 
faixa etária, domicílio, ocupação; 

d) Promoção de ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e/ou 
medidas de acessibilidade comunicacional (de modo a diminuir barreiras na comunicação interpessoal, escrita e 
virtual); 

e) Outras propostas de contrapartida podem ser acrescidas e devem constar da proposta de trabalho. 
f) Realização do Festival em até 120 dias após o recebimento do auxílio; 
g) Ser realizado preferencialmente em plataformas virtuais, podendo, também, ser presencial, respeitados todos os 

protocolos oficiais da OMS, do Governo do Estado de SP, da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
objetivando a retomada econômica. 

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
Art. 6º - Poderão inscrever-se para este edital, como Pessoa Física, o próprio artista/produtor ou como Pessoa Jurídica, 
empresas com sede no Município de São José do Rio Preto ou seus distritos, que tenham em seu CNAE, descrição de 
atividades artísticas e culturais, desde que tenham realizado o Cadastramento Emergencial e possuam código de 
Cadastramento Emergencial TRAB ou ESP. 
Art. 7º - Cada proponente poderá inscrever e ser vencedor somente em 01 (uma) proposta neste Edital de Chamada Pública; 
Art. 8º - Proponentes beneficiados nos Editais 01/2020 LAB, 02/2020 LAB, 03/2020 LAB e 04/2020 LAB poderão inscrever 
proposta para este Edital. 
Art. 9º – A mesma proposta não poderá ser fragmentada, inscrita por diferentes proponentes. 
Art. 10 - Não poderão inscrever-se propostas que já recebam, direta ou indiretamente, outros recursos de editais ou 
convênios com o Município de São José do Rio Preto, seja do executivo, legislativo ou repasse de Instituições com processos 
de parceria com a Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto; 
Art. 11 - Fica expressamente proibida a inscrição de servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública Municipal 
neste processo de seleção, bem como servidor público ou em cargo administrativo vinculado ou lotado na Secretaria 
Municipal de Cultura de São José do Rio Preto e seus respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes ou descendentes. 
Art. 12 - Para as Sociedades Cooperativas, que estejam em dia com a legislação vigente, valem as regras dos itens acima, 
podendo inscrever 01 (uma) proposta por cooperado, indicando, no ato da inscrição, um gestor responsável pelo cooperado. 
Art. 13 - Para inscrever a proposta, o proponente terá que comprovar residência ou domicílio profissional no Município há 
pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição. 
Art. 14 - Comprovar a cessão dos direitos autorais e direito de imagens, quando for o caso, em consonância com a Lei 
Federal nº 9610/1998 (Lei de Direitos Autorais). 
DA INSCRIÇÃO 
Art. 15 - As inscrições estarão abertas no período de 10/11/2020 até às 17h do dia 30/11/2020, não prorrogáveis. 
Art. 16 - As inscrições poderão ser realizadas no formato on line por meio do portal www.riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc, ou 
presencialmente, para aquelas pessoas que não possuem acesso à internet, na Secretaria Municipal de Cultura, à Praça 
Jornalista Leonardo Gomes, nº 01 – 4º andar – Centro, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 
17h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, estabelecidos pela OMS – Organização Mundial da Saúde; 
Parágrafo Único – No ato da inscrição o proponente deverá indicar na Ficha de Inscrição quais os segmentos artísticos / 
culturais elencados no Artigo 4º que serão contemplados no Festival, identificando também, o segmento principal. 
Art. 17 - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por inscrições não finalizadas em razão de problemas 
particulares dos proponentes e/ou de congestionamento do servidor web.        
DA DOCUMENTAÇÃO 
Art. 18 - Para efetivar a inscrição deverá ser preenchido o formulário on line e anexados os 
documentos solicitados: 
§ 1º - para Pessoa Física – em arquivo PDF único: 

a) RG do proponente; 
b) CPF do proponente; 
c) Comprovantes de endereço que confirmem residência em São José do Rio Preto/SP (um comprovante atual e outro, 

de dois ou mais anos atrás) ou atestado de domicílio profissional há pelo menos dois anos; 
§ 2º - para Pessoa Jurídica – em arquivo PDF único: 

a) Cartão do CNPJ; 
b) RG do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
c) CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
10 de novembro de 2020

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
RESULTADO FINAL – EDITAIS - CHAMADAS PÚBLICAS 01, 02, 03 E 04/2020-LAB. 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto informa ao público interessado, com observância à Lei Federal 
14.017/2020, Decreto Federal 10.464/2020 e Decreto Municipal 18.698/2020, o RESULTADO FINAL para os Editais de 
Chamadas Públicas 01/2020, 02/2020, 03/2020 e 04/2020 da Lei Emergencial Aldir Blanc. 
EDITAL CHAMADA PÚBLICA 01/2020 – AUXÍLIO PARA ESPAÇOS CULTURAIS INDEPENDENTES 
MÓDULO A - BENEFICIADOS 
Alex Duarte Musical LAB-0111-ESP 
ARCCA (Associação Refúgio Cultural Capoeira Angola) LAB-0025-ESP 
Casa de Criar, Escritório de Arte LAB-0031-ESP 
Casa do Hip Hop LAB-0027-ESP 
Centro Cultural Besouro Cordão de Ouro LAB-0112-ESP 
Centro Cultural Brado LAB-0120-ESP 
Centro Espirita de Umbanda Ogum Xoroquê LAB-0081-ESP 
Cia. do Santo Forte LAB-0107-ESP 
Companhia de Dança Guto Rodrigues LAB-0018-ESP 
Egbo Sango Ogodo LAB-0101-ESP 
Elen Matos Ballet LAB-0077-ESP 
Escola de Samba Imperatriz Rio-pretense LAB-0057-ESP 
Escola de Samba Império do Sol LAB-0030-ESP 
Família UniVersos LAB-0097-ESP 
Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Rio Preto LAB-0086-ESP 
Ilê Asè Ifaconilè LAB-0104-ESP 
Ilê Egbé Obá Òyó LAB-0102-ESP 
Muvuca LAB-0066-ESP 
Núcleo de Arte Flamenca Flavia Piquera LAB-0024-ESP 
Oná Imó LAB-0023-ESP 
Ponto de Cultura APATRU Transitando Arte LAB-0070-ESP 
Robo.Art LAB-0044-ESP 
Rosana Costa Companhia de Dança LAB-0119-ESP 
Saraiva Personalizados LAB-0016-ESP 
Studio de Dança Adriana Martins LAB-0114-ESP 
THR Artística LAB-0013-ESP 
Zeca Barreto Produções e Eventos LAB-0037-ESP 
MÓDULO B - BENEFICIADOS 
De Giuli Eventos LAB-0002-ESP 
Studio Fotográfico Jorge Etecheber - Galeria do Audiovisual LAB-0003-ESP 
Desate Organização Multicultural - DOM LAB-0007-ESP 
Cia de Arte e Dança Micheli França LAB-0008-ESP 
Sede Cia Cênica LAB-0014-ESP 
Centro Cultural Vasco LAB-0015-ESP 
Vivarte Estúdio de Dança LAB-0032-ESP 
Instituto Canto da Voz LAB-0035-ESP 
Cristiane Amaral Studio de Danças LAB-0051-ESP 
Academia Movimento LAB-0053-ESP 
Varanda Cultural Proart LAB-0064-ESP 
Alex Darc Produções / Escola de Artes Alex Darc LAB-0068-ESP 
Casa Cultural Produtora LAB-0078-ESP 
Escola de Música Belas Artes LAB-0079-ESP 
Mídia Produções Artísticas LAB-0093-ESP 
Escola de Dança Rosi Cruz LAB-0095-ESP 

Cia Espaço da Dança Alexandra Costa LAB-0109-ESP 
Associação Sociocultural Terra do Amanhecer LAB-0122-ESP 
M. Produções LAB-0010-ESP 
Toca da Pantera LAB-0108-ESP 
Star Espaço da Dança LAB-0026-ESP 
 
EDITAL CHAMADA PÚBLICA 02/2020 – AUXÍLIO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 
MÓDULO A - BENEFICIADOS 
Alexandre Vinícius Estevanato LAB-0205-TRAB 
Anderson Seles Sergio LAB-0471-TRAB 
Andréa Lopes Lemos LAB-0575-TRAB 
Arthur Rodrigues Angelotte dos Santos LAB-0111-TRAB 
Bárbara de Oliveira Moura LAB-0511-TRAB 
Bruno Gustavo de Macedo LAB-0657-TRAB 
Caio Rogério Pereira Souza LAB-0309-TRAB 
Camila Côrtes Sanches LAB-0451-TRAB 
Camila da Costa Signorini LAB-0192-TRAB 
Camila Lisboa LAB-0397-TRAB 
Carlos Manoel Pinto Alecrim LAB-0091-TRAB 
Cleber Rodrigues da Silva LAB-0289-TRAB 
Daniel Firmino da Silva LAB-0514-TRAB 
David Wilson da Silva Baltazar LAB-0228-TRAB 
Durvaltercio Alves dos Santos Neto LAB-0623-TRAB 
Edison Roberto Brandão LAB-0240-TRAB 
Edvaldo de Santana Braga LAB-0080-TRAB 
Elis Bohrer LAB-0599-TRAB 
Fábio Henrique Dalbert LAB-0403-TRAB 
Fabio Ricardo Brambati LAB-0507-TRAB 
Fernanda Benetti Toscano LAB-0232-TRAB 
Fernando Augusto dos Santos Filho LAB-0353-TRAB 
Gisele Lançoni de Oliveira LAB-0224-TRAB 
Glaucia Regina Ramires Brambati LAB-0439-TRAB 
Humberto Carlos Lapa LAB-0084-TRAB 
Isadora Vilela de Araujo LAB-0350-TRAB 
Israel Alfonso Cevallos Carrillo LAB-0274-TRAB 
Jeferson Roberto LAB-0310-TRAB 
Jessica Aparecida Scudero Teodoro LAB-0542-TRAB 
João Carlos Carvalho Pereira LAB-0083-TRAB 
José Roberto Augusto LAB-0532-TRAB 
Lourisvaldo Ferreira da Silva LAB-0248-TRAB 
Lucas Reis da Silva LAB-0518-TRAB 
Marcos Angelotte dos Santos LAB-0107-TRAB 
Maria Carolia Escabin LAB-0257-TRAB 
Maria Tereza Rodrigues Lopes LAB-0415-TRAB 
Mariana de Carvalho Borges LAB-0223-TRAB 
Mayara Ísis Rocha Guimarães LAB-0566-TRAB 
Milene Zanela LAB-0579-TRAB 
Murilo Gustavo Gussi LAB-0311-TRAB 
Natalia Asse Gazola LAB-0368-TRAB 
Pietra Borges Rodrigues LAB-0141-TRAB 
Rafael Nascimento de Carvalho LAB-0303-TRAB 
Rafaela LAB-0001-TRAB 
Raphael Pagliuso Netto LAB-0138-TRAB 
Reider da Silva Pereira LAB-0373-TRAB 
Romualdo Simas Nunes LAB-0006-TRAB 
Sara Benvindo Maciel LAB-0420-TRAB 
Tales Arthur de Campos LAB-0036-TRAB 
Tiago Augusto de Lima LAB-0149-TRAB 
Vicente Roberto Serroni LAB-0556-TRAB 
Vitor Hugo de Lima Olivério LAB-0278-TRAB 
Wagner Silva de Paula LAB-0655-TRAB 
MÓDULO B – BENEFICIADOS 
Adilson Sergio Bouhid LAB-0028-TRAB 
Akila Viviane Relke Kneube Moreira LAB-0382-TRAB 
Alessandra Benicchio Muramatsu LAB-0432-TRAB 
Alessandro Lourenço Martins LAB-0593-TRAB 
Alexandra Aparecida da Costa LAB-0308-TRAB 
Alexandre de Almeida Manchini Jr LAB-0194-TRAB 
Alexandre Henrique Borges Gabriel LAB-0384-TRAB 
Ana Paula Ribeiro Egide LAB-0212-TRAB 
Arnaldo Lafaiete Roque Lopes LAB-0100-TRAB 
Camila Gallo Schneck LAB-0197-TRAB 
Camila Maria Saraiva LAB-0120-TRAB 
Carlos Eduardo Alves LAB-0172-TRAB 
Carolina de Oliveira Machado de Campos LAB-0490-TRAB 
Cássia Cristina Heleno da Silva LAB-0281-TRAB 
Christina Martins LAB-0288-TRAB 
Clara Tremura Ennes LAB-0526-TRAB 
Daniel Neves da Silva LAB-0574-TRAB 
Daniel Willian de Almeida Mariano dos Santos LAB-0264-TRAB 
Daniela Ribeiro da Silva LAB-0561-TRAB 
Danilo Vicente da Silva LAB-0592-TRAB 
Diego Guirado LAB-0280-TRAB 
Diego Neves Ribeiro da Cruz LAB-0370-TRAB 
Eduardo de Siqueira Campos e Affonso LAB-0150-TRAB 
Elisângela da Silva Ribeiro Cruz LAB-0633-TRAB 
Elissa Pomponio Renesto LAB-0268-TRAB 
Érica Porto Barreto LAB-0187-TRAB 
Fabiana dos Santos Pezzotti LAB-0530-TRAB 
Francis Roberto Jesus Candido LAB-0164-TRAB 
Gabriel Lima Bonutti LAB-0277-TRAB 
Giovani Augusto Milani LAB-0647-TRAB 
Giselda Cristina Rego LAB-0400-TRAB 
Glauco da Silva Garcia LAB-0427-TRAB 
Gustavo Arão da SIlva LAB-0155-TRAB 
Homero Ferreira Kaneko LAB-0086-TRAB 
Inajara Fabiana Ferreira Costa LAB-0014-TRAB 
Isaac de Faria Ruy LAB-0477-TRAB 
Jaqueline Cardoso Vieira LAB-0394-TRAB 
Jeferson Fernando Telles LAB-0005-TRAB 
João Paulo Alves Simões LAB0-438-TRAB 
João Pedro Souza Liossi LAB-0494-TRAB 
Joaquim Cabral Nabuco Neto LAB-0170-TRAB 
Joellington da Silva LAB-0315-TRAB 

José Carlos Barreto Júnior LAB-0013-TRAB 
José Henrique Neres dos Santos LAB-0564-TRAB 
José Tomaz de Andrade Neto LAB-0660-TRAB 
José Vitor de Aguiar Gomes LAB-0156-TRAB 
Karina Rissoli Casado LAB-0031-TRAB 
Kim Elias de Carvalho LAB-0070-TRAB 
Luã Corletto LAB-0376-TRAB 
Lucas Soares da Rocha LAB-0071-TRAB 
Luís Fernando Rodrigues de Andrade LAB-0567-TRAB 
Luiz Henrique Perez LAB-0176-TRAB 
Marcela Cristina Galhardo LAB-0254-TRAB 
Marcelo Santana Nogueira LAB-0358-TRAB 
Marco Antonio de Oliveira Mourão LAB-0640-TRAB 
Marcos Rogerio Bueno Arantes LAB-0072-TRAB 
Nebraska Jose Xavier LAB-0094-TRAB 
Paula Aline de Castro LAB-0276-TRAB 
Paulo Henrique Nunes Gonçalves LAB-0652-TRAB 
Paulo Henrique Perdoncini Garrido LAB-0414-TRAB 
Renan Alves LAB-0256-TRAB 
Roberta dos Santos Cunha LAB-0231-TRAB 
Robson Marcelo da Cruz LAB-0634-TRAB 
Rodolfo de Andrade Krausz LAB-0219-TRAB 
Rodrigo de Castro Caratori LAB-0211-TRAB 
Rosana Valéria Costa LAB-0388-TRAB 
Rosiene Fernanda Borges LAB-0119-TRAB 
Ruy Buares LAB-0447-TRAB 
Simone Moerdaui LAB-0167-TRAB 
Taiane Cris Campos LAB-0418-TRAB 
Tauane Nunes Alamino LAB-0263-TRAB 
Thais de Cássia Benites LAB-0237-TRAB 
Thaís Sichin LAB-0104-TRAB 
Tiago José laureano Pinto LAB-0591-TRAB 
Tiago Mariusso de Miranda LAB-0062-TRAB 
Vinicius Dall'Acqua LAB-0269-TRAB 
Wesley Luiz De Freitas Castro LAB-0184-TRAB 
MÓDULO C – BENEFICIADOS 
Adriana Cristina Sanches Caratori LAB-0250-TRAB 
Adriano Augusto Ferreira LAB-0500-TRAB 
Alana Cristina Ornellas LAB-0395-TRAB 
Ananda Volpi Borghi LAB-0279-TRAB 
Anderson Niels Belisário da Silva LAB-0132-TRAB 
Andrea Capelli LAB-0225-TRAB 
Cauê Bueno Barros LAB-0504-TRAB 
Charles da Silva Cruz LAB-0068-TRAB 
Cleusa Prado Sousa LAB-0343-TRAB 
Daniel Bongiovani Ferreira LAB-0630-TRAB 
Ednilson Mateus Fernandes de Carvalho LAB-0355-TRAB 
Elis Rodrigues Angelotte dos Santos LAB-0089-TRAB 
Esdras Nunes da Silva LAB-0152-TRAB 
Ivan dos Reis Miranda LAB-0349-TRAB 
Juliana Carolina Correia da Silva LAB-0326-TRAB 
Kleber Monteiro Rodrigues LAB-0241-TRAB 

Lilian Castilho Vieira LAB-0342-TRAB 
Maiara Camoleze Goudinho LAB-0127-TRAB 
Mauricio Zacharias LAB-0137-TRAB 
Nei Candido dos Santos LAB-0198-TRAB 
Paula Taciana Teodoro LAB-0344-TRAB 
Rayli Bossa LAB-0283-TRAB 
Ricardo Nabuco Vançan LAB-0151-TRAB 
Samuel Verona Moreti LAB-0043-TRAB 
Sebastião Luís Ribeiro LAB-0411-TRAB 
Talita Isabel de Campos LAB-0409-TRAB 
Vanessa Palmieri Rodrigues Chiacchio LAB-0347-TRAB 
 
EDITAL CHAMADA PÚBLICA 03/2020 – AUXÍLIO PARA AÇÕES FORMATIVAS 
MÓDULO A – BENEFICIADOS 
Ademir Manoel da Silva LAB-0293-TRAB 
Alberto Miguel Souza LAB-0162-TRAB 
Alex Duarte LAB-0144-TRAB 
Alexandre Rodrigues Cardoso LAB-0286-TRAB 
Andre Luiz Firmino dos Santos LAB-0653-TRAB 
Ângela de Jesus Ferreira LAB-0508-TRAB 
Ângela Maria Faria de Araújo LAB-0487-TRAB 
Armando Gonçalves de Carvalho LAB-0260-TRAB 
Beatriz dos Santos Alves Dias LAB-0399-TRAB 
Clarice Papani Gonçalves LAB-0386-TRAB 
Claudete Aparecida Coelho Cardoso LAB-0440-TRAB 
Cleide Aparecida da Silva LAB-0513-TRAB 
Cristina Silva Duarte LAB-0484-TRAB 
Denis Cesar Farias Junior LAB-0191-TRAB 
Ediceia Elisa Lippa Martins LAB-0261-TRAB 
Elen Garisto Mattos LAB-0472-TRAB 
Fabiano dos Santos LAB-0242-TRAB 
Isabel Aparecida Scudero LAB-0383-TRAB 
Joana Evangelista Carlos Teixeira LAB-0572-TRAB 
José Luiz Silva LAB-0496-TRAB 
José Vitor Rack LAB-0074-TRAB 
Kathllyn Amorim de Souza LAB-0320-TRAB 
Kelli Jorge Fonseca Ramos LAB-0455-TRAB 
Larissa Gonçalves da Fonseca Macena LAB-0521-TRAB 
Leandro de Aveiro LAB-0131-TRAB 
Marcelo Henrique Pereira Cavaloti LAB-0090-TRAB 
Marcus Vinicius de Marchi Faria LAB-0249-TRAB 
Maria Augusta Martins Silva LAB-0627-TRAB 
Mileny Reche de Oliveira LAB-0650-TRAB 
Natasha ereira de Souza LAB-0462-TRAB 
Patricia Maria Padilla Papa LAB-0057-TRAB 
Pedro Henrique Ferrá dos Santos LAB-0010-TRAB 
Perola Maria de Oliveira LAB-0323-TRAB 
Raquel Francelina da Silva Bartolomei LAB-0391-TRAB 
Rogerio de Oliveira Pinheiro LAB-0372-TRAB 
Rosangelis de Gaspari Pagliuso LAB-0143-TRAB 
Rozangela Perpétua dos Santos LAB-0042-TRAB 
Silvia Teresa Andrade de Oliveira LAB-0333-TRAB 
Tiago Rodrigues Matos LAB-0473-TRAB 
MÓDULO B – BENEFICIADOS 
Alexia da Costa Teixeira de Lima LAB-0307-TRAB 
Angélica Zignani LAB-0502-TRAB 
Astor Pereira da Silva Filho LAB-0638-TRAB 
Camila de Jesus Bortoleto de Castro LAB-0295-TRAB 
Claudio dos Santos Gorayeb LAB-0105-TRAB 
Daniel Verlotta LAB-0087-TRAB 
Edson Aparecido de Souza LAB-0569-TRAB 
Evandro Luís Moreira LAB-0529-TRAB 
Fabiana Soave LAB-0069-TRAB 
Fagner Luiz Rodrigues Oliveira LAB-0208-TRAB 
Fernando da Silva Ferreira LAB-0450-TRAB 
Flávia Maria de Melo Bueno LAB-0351-TRAB 
Giovana Feliz dos Santos LAB-0580-TRAB 
Ícaro Santos Souza LAB-0527-TRAB 
Jacqueline Maria de Jesus Souza LAB-0582-TRAB 
Jeferson Carlos Magalhães Valadão LAB-0621-TRAB 
João Pedro Dorce da Silveira LAB-0206-TRAB 
Jonathan Luiz Pereira LAB-0464-TRAB 
Leonardo Bauab Aissa LAB-0538-TRAB 
Linaldo Alves Costa LAB-0486-TRAB 
Lucas Oliveira de Souza LAB-0059-TRAB 
Marcelo Araújo de Souza LAB-0602-TRAB 
Maria Zilda Viudes Arali LAB-0549-TRAB 
Matheus Ferrari de Oliveira LAB-0015-TRAB 
Mona Oliveira Luizon LAB-0230-TRAB 
Paula Silva Salles LAB-0357-TRAB 
Rafael dos Santos LAB-0552-TRAB 
Raul Marques da Silva LAB-0045-TRAB 
Renato Augusto Alves da Costa LAB-0648-TRAB 
Renato Rodrigues Schiavetti LAB-0628-TRAB 
Roberto Carlos de Brito LAB-0327-TRAB 
Tauã Andrade Teixeira LAB-0262-TRAB 
Wagner Lima Orniz LAB-0218-TRAB 
 
EDITAL CHAMADA PÚBLICA 04/2020 – AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS 
MÓDULO A – BENEFICIADOS 
Alan Michel Pereira de Souza LAB-0488-TRAB 
Carolina Capelli LAB-0622-TRAB 
Daniel Carlos Egide LAB-0595-TRAB 
Daniela Alves da Silva LAB-0410-TRAB 
Desate Organização Multicultural - DOM LAB-0007-ESP 
Guilherme Cordeiro Di Curzio LAB-0040-TRAB 
Guilherme Henrique da Silva LAB-0365-TRAB 
Guilherme Luiz Delamura LAB-0601-TRAB 
Guilherme Martim Perozim LAB-0629-TRAB 
Gustavo Martins Vargas LAB-0547-TRAB 
Lab. Analógico e Produtora Coletivo Ipomea LAB-0041-ESP 
Mariana Rufino Rocha LAB-0474-TRAB 
Mateus Precioso Caetano LAB-0035-ESP 
Milena Silva Aurea LAB-0101-TRAB 
Raphael Pagliuso Netto LAB-0138-TRAB 
Riciéri Fernando Georgetti da Silva LAB-0066-TRAB 
Viviane Alves da Silva LAB-0416-TRAB 
MÓDULO B – BENEFICIADOS 
Ailton Rodrigo Pereira LAB-0632-TRAB 
Mariana Gagliardi LAB-0523-TRAB 
Rhuan Victor Pagano LAB-0645-TRAB 
São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2020. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

DROGARIA DROGA ME 01067/16 60 UFESP AIP-P-F 000047 

POSTO SÃO PEDRO RIO PRETO LTDA 00914/20 215 
UFESP 

AIP-A-LF 
000125 

SÃO PEDRO CONVENIENCIA LTDA ME 00911/20 215 
UFESP 

AIP-A-LF 
000124 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A 00810/20 100 UFM AIP-S-V 000016 
CALFB SHOP RIO PRETO EIRELI EPP 01006/20 20 UFM AIP-P-C 000068 
ESTER MARIA MENDES NOBRE ME 01007/20 20 UFM AIP-P-C 000069 

SOCIEDADE MUTUARIA RIO PRETO LTDA 01070/20 30 UFM AIP-A-LF 
000132 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 01014/20 60 UFM AIP-P-C 000070 
CHRIS JEANS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 01016/20 20 UFM AIP-P-H 000012 
EMERSON EDGARD RIGUETI EPP 01067/20 20 UFM AIP-P-H 000013 

ILTON BAIAO QUEIROZ (PESSOA FÍSICA) 01056/20 40 UFM AIP-A-LF 
000134 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01031/20 300 UFM AIP-A-LF 
000127 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01111/20 60 UFM AIP-A-LF 
000138 

JOSE CARLOS CORREIA 03807730826 01062/20 20 UFM AIP-A-LF 
000137 

JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (PESSOA FÍSICA) 01057/20 20 UFM AIP-A-LF 
000135 

RODRIGO SERGIO YARED ME 01095/20 20 UFM AIP-P-H 000015 

SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01112/20 70 UFM AIP-A-LF 
000139 

WALMIR HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA 
47962418842 01096/20 20 UFM AIP-P-H 000014 

ZELINDA CASAGRANDE IOCA ME 01060 40 UFM AIP-A-LF 
000136 

BLOOMY FASHION EIRELI EPP 01045/20 20 UFM AIP-A-LF 
000131 

CAMILA BEATRIZ MATURI 00851/20 50 UFM AIP-P-F 000048 

CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO LTDA 01701/20 210 
UFESP AIP-A-S 000108 

JOSE RICARDO SABBIAO RODRIGUES EPP 01090/20 20 UFM AIP-A-LF 
000140 

PAYOL DAS BOLSAS E PAPELARIA LTDA ME 01035/20 50 UFM AIF-A-LF 
000128 

QUINTA DO GOLF CLUBE 01013/20 30 UFM AIP-A-LF 
000130 

 
São José do Rio Preto, 10 de Novembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

d) Comprovantes de endereço do responsável titular da empresa, que confirmem residência ou domicílio profissional em 
São José do Rio Preto/SP há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos atrás); 

§ 3º - Os proponentes beneficiados, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica deverão apresentar, posteriormente, para recebimento 
do auxílio: 

a) Termo de Recebimento de Auxílio; 
b) Termo de Compromisso de Contrapartida. 

DO PROJETO 
Art. 19 - A apresentação do projeto, com detalhamento das ações, deverá sem anexado em PDF único, contendo: 

a) Objetivos do Festival; 
b) Justificativa da importância da realização; 
c) Período(s) de realização; 
d) Comissão Organizadora e Executiva do Festival, com todas as funções e responsáveis; 
e) Currículos do proponente e dos integrantes da Comissão Organizadora e Executiva do Festival; 
f) Proposta de conceito do Festival; 
g) Locais de realização (presencial / virtual), com indicação de ações de acessibilidade física, visual e/ou auditiva; 
h) Plano de divulgação e comunicação;  
i) Planilha orçamentária detalhada; 
j) Plano de Trabalho – Cronograma das ações; 
k) Termos de concordância assinados – Comissão Organizadora e Executiva do Festival. 

DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO 
Art. 20 - A inscrição será indeferida quando: 

a) Não se tratar de proposta essencialmente voltada à modalidade fim deste Edital; 
b) Não contemplar as condições de habilitação; 
c) A documentação solicitada estiver incompleta; 

DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 
Art. 21 – Caso o número de inscritos seja maior que 15 (quinze) e haja necessidade de seleção entre os inscritos, o processo 
de análise, classificação e seleção será desempenhado pelo Comitê de Execução e Fiscalização da Lei 14.017/2020 (Lei 
Aldir Blanc). 
Art. 22 - A avaliação e seleção obedecerão aos seguintes critérios:  

a) Relevância artística e cultural do conceito e proposta do Festival: 
Pontuação 01 a 10 x peso 5 = resultado item a; 
b) Viabilidade técnica e orçamentária da realização: 
Pontuação 01 a 10 x peso 4 = resultado item b; 
c) Análise da Comissão Organizadora e Executiva do Festival: 
Pontuação 01 a 10 x peso 3 = resultado item c; 
d) Quantidade de ações que promovam a acessibilidade – física, audiodescrição e/ou intérprete de libras: 
Pontuação 01 a 10 x peso 2 = resultado item d; 
e) Plano de Comunicação/Divulgação: 
pontuação de 01 a 10 x peso 1 = resultado item e; 

§ 1º – A pontuação final de cada inscrição avaliada será a somatória dos resultados dos itens a, b, c, d, e deste Artigo. 
§ 2º – Havendo empate na pontuação da avaliação, será beneficiado o Festival que apresentar em sua programação, maior 
quantidade propostas para apresentações e ações que contemplem a seguinte ordem de lista de prioridades: 

I. Artistas / Trabalhadores idosos ou com deficiência; 
II. Cultura Negra/Indígena; 
III. Cultura LGBTQIA+; 
IV. Cultura Popular; 
V. Economia Criativa. 

Art. 23 - O resultado com a lista dos proponentes habilitados/inabilitados, bem como o Resultado Final serão publicados no 
Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura Municipal, além de outros meios disponíveis. 
DAS FASES 
Art. 24 - O presente Edital compreenderá as seguintes fases: 

f) Inscrição: fase de recebimento das propostas; 
g) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital, de caráter eliminatório; 
h) Classificação: análise e seleção das propostas inscritas, às quais serão submetidos somente os candidatos 

habilitados na fase anterior, realizada pelo Comitê; 
i) Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo Edital; 
j) Homologação: resultado final do Edital, onde são publicados os candidatos selecionados para recebimento do 

auxílio; 
k) Pagamento do auxílio; 
l) Execução da contrapartida; 
m) Prestação de Contas. 

DOS RECURSOS 
Art. 25 - Será amplamente assegurado o direito de recurso com caráter técnico/documental do resultado da seleção, que 
deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis após a publicação das propostas selecionadas. 
Art. 26 - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, por meio do endereço eletrônico 
leialdirblanc.riopreto@gmail.com 
Art. 27 - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 03 (três) dias para avaliação dos recursos, após o qual, 

apresentará relatório comunicando se acata o recurso apresentado, no todo, em parte ou ainda, se mantém a decisão 
tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar esclarecimentos ao proponente, a fim de dirimir dúvidas e embasar a 
avaliação. 
DA HOMOLOGAÇÃO 
Art. 28 - Decorridos todos os prazos e cumpridos todas as etapas previstas, o Secretário Municipal de Cultura homologará o 
resultado final da seleção e publicará no Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura Municipal. 
DO PAGAMENTO 
Art. 29 - Os proponentes beneficiados serão convocados, por meio do Diário Oficial do Município de São José do Rio 
Preto/SP, para assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de Compromisso de Contrapartida. 
Parágrafo Único – O pagamento será realizado mediante transferência bancária para a conta corrente em nome do 
proponente. 
DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 
Art. 30 - O auxílio previsto neste Edital está vinculado à realização da proposta original, descrita no ato da inscrição e deverá 
ser realizada em sua totalidade dentro do prazo e critérios estipulados no Artigo 29 do Decreto Municipal 18.698/2020, 
seguindo o conteúdo apresentado na inscrição, incluindo neste prazo, a prestação de contas. 
Art. 31 - A confirmação de realização, antes do término do prazo estipulado, deverá ser comunicada de forma oficial à 
Secretaria de Cultura e definirá também a entrega da prestação de contas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
Art. 32 - É responsabilidade do proponente a divulgação das ações referentes ao auxílio deste Edital, devendo constar em 
todo material o brasão do município de São José do Rio Preto e as logomarcas oficiais do Governo Federal, com os nomes 
do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura e, quando possível, com a seguinte frase: Realizado com 
recursos do auxílio emergencial – Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc. 
Art. 33 - É obrigatório ao proponente, apresentar à Secretaria de Cultura todo material de divulgação para aprovação da 
aplicação das logomarcas oficiais, antes de sua veiculação. 
Art. 34 - Fornecer, sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura, informações e documentos referentes à 
realização da proposta, inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento das atividades propostas. 
DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
Art. 35 - Transferir os recursos financeiros ao proponente, consignados neste Edital, conforme previsto no Art. 2º do presente 
Edital; 
Art. 36 - Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento da ação assumida pelo proponente, que inclui, a prestação de 
contas. 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Art. 37 - Deverá o proponente, conforme exigência da Lei Aldir Blanc, apresentar Relatório Final de Atividades em até 120 
dias após o recebimento do auxílio, para apreciação e aprovação, em conformidade com o disposto abaixo: 

I. Termo de Recebimento do Auxílio Emergencial; 
II. Termo de Compromisso de Contrapartida; 
III. Comprovação de realização da proposta apresentada na inscrição, contendo materiais de divulgação, clipping 

de imprensa, atestados de realização, quantidade de artistas participantes nas ações e quantidade de público 
atingido.  

IV. Planilha com relação de todos os pagamentos efetuados, descrevendo os beneficiados com os referidos 
pagamentos e descrição do serviço realizado no Festival, bem como, cópias dos recibos e/ou Notas Fiscais; 

V. A Planilha Financeira de Prestação de Contas deverá estar assinada por contador credenciado. 
Art. 38 - Na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se feita em desacordo com as normas descritas na 
Regulamentação Municipal, o Relatório Final de Atividades poderá ser rejeitado a critério da Secretaria Municipal de Cultura 
e/ou do Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc; 
Art. 39 - Todos os documentos deverão ser assinados pelo proponente, Pessoa Física ou pelo representante legal da Pessoa 
Jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser submetidas à prévia e expressa autorização da Administração Municipal; 
Art. 40 - Não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da entrega do Relatório Final de Atividades, salvo 
por solicitação da Administração Municipal;  
Art. 41 - Em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, originais e seus anexos, bem como quaisquer outros 
materiais ou documentos protocolados, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura decidir sobre a destinação final do 
material, devendo o proponente guardar cópias dos documentos necessários ao seu uso e de toda a documentação 
comprobatória até a aprovação da Prestação de Contas pelo Governo Federal. 
DA CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA  
Art. 42 - O proponente será declarado inadimplente quando: 

VI. utilizar os recursos em finalidade diversa do aprovado; 
VII. não apresentar, no prazo exigido, o Relatório Final de Atividades e a devida comprovação de realização da 

ação artística; 
VIII. não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo hábil, quando solicitada; 
IX. não concluir a proposta descrita na inscrição e aprovada; 
X. não divulgar corretamente que recebeu recursos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 43 - O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste Edital. 
Art. 44 - A Prefeitura Municipal e o Governo Federal poderão usar em todo ou em parte, nos meios que lhe convier, o 
material enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação e publicidade. 

Art. 45 - O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, das contratações efetivadas 
decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as 
devidas autorizações e liberações pertinentes. 
Art. 46 - Constatações, mesmo posteriores à assinatura do Termo de Recebimento de Auxílio e Termo de Compromisso de 
Contrapartida, de informações inverídicas ou ilisuras do proponente, autoriza a Secretaria Municipal de Cultura a anular o 
auxílio e exigir a devolução de valores por ventura transferidos ao proponente, na forma da Lei. 
Art. 47 - Outros esclarecimentos que o proponente julgar não contemplados neste Edital, poderão ser obtidos na Secretaria 
Municipal de Cultura. 
Art. 48 - Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2020. 
VALDECI PEDRO GANGA 
Secretário Municipal de Cultura 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
10 de novembro de 2020

DECLARAÇÕES
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PROCESSO SELETIVO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
PARA ACESSO DIRETO EM   OFTALMOLOGIA   PARA O ANO DE  2021 

 O HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA.,  inscrito no CNPJ  sob nº 
49.975.600/0001-64, doravante denominado HO REDENTORA,  representado  por sua  
Superintendente Dra. THAISSA FALOPPA DUARTE, pelo  Diretor Dr. APARECIDO JOÃO 
FALOPPA,  pelo  Coordenador da COREME Dr. JOSÉ RENATO DUARTE,  e pelo  Supervisor 
do PRM Dr. LEONARDO CORRÊA MACHADO PEREIRA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, de acordo com a Lei nº. 6.932, de 07 de julho de 1981, e respectivas 
alterações, e legislação específica superveniente, comunica  a abertura das inscrições ao 
Processo de Seleção dos candidatos ao ingresso no Programa de Residência Médica em  
Oftalmologia – Acesso Direto, do HO REDENTORA,  credenciado pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) sob Parecer 755/2017, aprovado em 23 de Agosto de 2017,  
mediante as condições estabelecidas neste Edital, exclusivamente,  para ingresso em 2021. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pelo HO 
REDENTORA em sua sede localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, nº 3855, Bairro 
Redentora, São José do Rio Preto – SP. 

1.2. O Programa de Residência Médica será realizado no HO REDENTORA,  
conforme  as condições estabelecidas  neste Edital,  sob os termos elencados nos itens abaixo 
relacionados: 

1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

1.4. O candidato deverá, antes de recolher a taxa de inscrição, tomar conhecimento de 
todas as regras e exigências previstas neste Edital e no Processo Seletivo, de modo a evitar ônus 
desnecessário. 

1.5. No ato da inscrição, o candidato declarará, sob as penas da lei, que já concluiu o 
curso de Graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da 
Educação do Brasil (MEC), ou que, até a data da matrícula, já o terá concluído,  ou obteve 
revalidação do seu diploma nos termos das leis vigentes.  

        1.6. A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser protocolada, 
pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído, junto à COREME - Comissão de 
Residência Médica organizadora do processo seletivo, localizada à Rua: Voluntários de São 
Paulo, 3855 – São José do Rio Preto, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00, até 02 
(dois) dias úteis após a divulgação deste edital. 

2. DO PROGRAMA E VAGAS OFERTADAS   

2.1. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACESSO DIRETO 

NOME DO 
PROGRAMA 

VAGAS 
CREDENCIADAS 

VAGAS 
OFERECIDAS 

EM  2021 

VAGAS 
RESERVADAS 

FORÇAS 
ARMADAS 

TOTAL DE 
VAGAS 

OFERECIDAS 
EM 2021 

Oftalmologia 02 01 00 01 
        

EDITAL Nº 001/2020 DE  10 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

 
Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP 

Fone/Fax: (17) 3211 – 2020│site:     www.horedentora.com.br │coreme@ horedentora.com.br                  
                  

 

       2.1.2. O programa de Residência Médica em Oftalmologia do HO REDENTORA 
terá duração de 03 (três) anos. 

3. INSCRIÇÃO: 

3.1. A inscrição para o Processo Seletivo ao Programa de Residência Médica será 
realizada  no período de 26 de novembro de 2020  a 14 de janeiro de 2021, até as  16:00, 
observando-se o horário oficial de Brasília. 

 3.1.1. Para a inscrição no processo seletivo o  candidato deverá enviar  Formulário 
de inscrição (Anexo II), disponível somente no site www.horedentora.com.br, acompanhado do  
Curriculum Vitae  e  de  cópias  legível de  todos os documentos comprobatórios, indicados no 
item 4.  desse edital,  e o comprovante original da taxa de inscrição,  via correios,  por Sedex 10  
com aviso de recebimento (AR),  para  o HO REDENTORA,  aos cuidados  da   COREME,   
localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, CEP 15015-200 
até o dia 31 de dezembro de 2020.  Não serão aceitas inscrições via correios após essa data.   

3.1.2.  De 04 de janeiro de 2021 até data de 14 de janeiro de 2021  as  inscrições  
deverão  ser realizadas  somente na COREME localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, 
3855 – São José do Rio Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00,  
observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 

3.2.  As informações a respeito deste Processo de Seleção poderão ser obtidas por 
meio do telefone: (17) 3211-2020, ou de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00 ás 
12:30 e das 14:30 as 16:00, na  COREME localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – 
São José do Rio Preto /SP observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 

3.3. A inscrição poderá ser realizada por terceiros, desde que seja apresentada 
procuração, com poderes específicos para tanto, cedida pelo candidato com firma reconhecida 
por autenticidade. 

3.4. O candidato que não atender a todos os requisitos e não apresentar todos os 
documentos necessários, conforme disposto no item 4, dentro do período informado no item 3.1. 
não poderá realizar a inscrição no Processo Seletivo deste Edital. 

3.5. A inscrição e aprovação no Processo Seletivo não garantem a efetivação da 
matrícula do candidato no Programa de Residência pretendido, a qual ficará condicionada à 
apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina do Estado e dos documentos 
necessários à efetivação dessa matrícula. 

3.6. O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas, 
deverá solicitá-la  no  ato da inscrição,  por meio de requerimento escrito,  em duas vias,  e 
deverá e indicar os recursos especiais necessários, pessoalmente, ou encaminhar por Sedex 10, 
à COREME,   localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, 
CEP15015-200  até  o  dia 30 de dezembro de 2020 . Não haverá prova específica para tais 
candidatos, que serão submetidos ao mesmo conteúdo e dinâmica da prova dos demais 
candidatos. 

              3.6.1. É necessário dispor de documentos comprobatórios, atestado por especialistas 
sobre as condições especiais.  

      3.6.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

3.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, 
além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá trazer um acompanhante, que ficará 
em uma sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A 
candidata, nessa situação, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 
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3.8. Durante o período de inscrições o candidato poderá realizar a opção pela 
bonificação PRMGFC (Programas de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade) ou PROVAB (Programa de Valorização 
da Atenção Básica) ou Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", se for o caso. 

3.9. O candidato será responsável por todas as informações e documentos entregue 
e/ou enviados,  dando à COREME   o direito de excluir o processo seletivo o candidato que não 
preencher o formulário de forma completa, correta e legível,  e não apresentar a documentação 
da forma descrita no item 4.2.  

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

4.1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país, graduado em 
Faculdade ou Escola de Medicina no Brasil reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil 
(MEC); 

4.2. Apresentar os seguintes documentos:   

a)  Documentos comprobatórios relacionados à Instituição de Ensino de origem e 
expedidos pela mesma: 

 Possuir hospital universitário próprio ou conveniado; 

 Nota da instituição em sua ultima participação do ENADE; 

 Duração do Internato. 

b)  Documentos comprobatórios relacionados ao Curriculum Vitae: 

 Desempenho durante a graduação (Histórico escolar); 

 Iniciação á produção científica; 

 Monitorias, ligas e tutoriais; 

 Participação em atividades extracurriculares relacionadas a ensino, assistência 
médica e residentes supervisionados; 

 Participação em congresso e Cursos de Extensão; 

 Participação no Teste de Progresso Interinstitucional. 

c) Documento de Identidade oficial com foto ( cópia legível ou cópia autenticada); 

d) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ( cópia legível ou cópia autenticada); 

d) Comprovante de residência ( cópia ou copia autenticada); 

        e) Comprovante de revalidação de Diploma ou processo de revalidação em 
andamento em instituição pública, de acordo com a legislação vigente, para médico estrangeiro 
ou brasileiro que fez a graduação em medicina no exterior (cópia legível ou cópia autenticada). 

        f) Cópia legível do documento oficial da instituição onde concluiu o curso de Medicina, 
ou se estiver concluindo o curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino 
informando o período em que se encontra, com termino previsto para janeiro de 2021; 

       g)  O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por 
Universidade Pública, na forma do quanto determinado pela legislação em vigor e se estrangeiro, 
também deverá apresentar visto permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por 
instituição oficial (CELPE-BRAS).  

        h) Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831 / 2008 e CFM Nº 
1832/2008. 
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4.3. Os candidatos que desejarem requerer a utilização da pontuação adicional 
de que trata o Capítulo II, da Resolução nº 2, de 27 de agosto de 2015 referente ao 

Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os Programas de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC),  e 
participantes da Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” de que trata o  art.10 da Portaria MS 
nº 492, de 23 de março de 2020, estarão aptos após apresentarem os documentos descritos no 
item 8 deste edital.  

4.3.1. Os critérios para pontuação adicional que trata o item 4.3 estarão disponíveis no 
item 8. deste Edital. 

4.4. Apresentação do comprovante de pagamento, original e cópia, no valor de R$  
350,00 (trezentos e cinquenta reais), correspondente à taxa de inscrição,  em favor do  HO 
REDENTORA  ou comprovante de deferimento referente ao pedido de isenção da taxa de 
inscrição. 

4.4.1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado por meio de depósito  
identificado pelo CPF do depositante, em favor  do Hospital de Olhos Redentora Ltda.- CNPJ nº. 
49.975.600/0001-64,  BANCO BRADESCO – nº 237 -  AG. 2152-0 Conta 18.510-8.  

4.4.2. O deposito deverá ser identificado pelo CPF do depositante e poderá ser 
realizado em caixa eletrônico, pela internet, diretamente no guichê ou correspondente bancário. 

4.4.3. NÃO será aceito comprovante cujo pagamento da taxa de inscrição tenha sido 
realizado por meio de depósito por envelope em caixas eletrônicos. O pagamento da taxa feito 
dessa forma impossibilitando a realização da inscrição. 

4.5. DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

4.5.1. Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, ressalvando 
os casos previstos pela Resolução nº 7 do CNRM, de 20 de outubro de 2010, publicada no Diário 
Oficial da União, em 21 de outubro de 2010, e descritos a seguir: 

Considerar-se-á isento do pagamento de taxa de inscrição o candidato que apresentar 
uma das seguintes condições: 

a - a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário 
mensal do candidato, quando não tiver dependente; 

                    b - a taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do 
candidato e o mesmo possuir até dois dependentes; 

c - a taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do 
candidato, e esse tiver mais de dois dependentes; 

d - o candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de 
inscrição e comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda 
individual igual ou inferior a dois salários mínimos; 

e - inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) de que trata o Decreto nº. 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número 
de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; 

f - comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº. 
6.135/2007. 

4.5.2. Em conformidade com o teor do art. 5º, da Resolução nº. 7 do CNRM, de 20 de 
outubro de 2010, em quaisquer das situações descritas no item 4.5.1., alíneas ¨a¨, ¨ b¨, ¨c¨, ¨d¨, ¨e¨ 
e ¨f¨ deste Edital, "o candidato estará obrigado a comprovar que não custeou, com recursos 
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próprios, curso preparatório para o processo seletivo para ingresso no Programa de 
Residência Médica a que se candidata e, ainda, que é egresso de Instituição de ensino 

superior pública ou que é ou foi beneficiário de bolsa de estudo oficial¨. 

      4.5.3. Para comprovar o disposto no subitem anterior, o candidato deverá apresentar 
os seguintes documentos: 

a) declaração de próprio punho, devidamente assinada, de não ter feito curso 
preparatório para o Processo Seletivo ou, caso tenha feito, de que não arcou com os custos; 

b) diploma de curso de graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil 
(MEC); certificado de conclusão do curso, acompanhado de histórico escolar ou declaração que 
comprove que o candidato está cursando o último ano de graduação; 

c) declaração de instituição, para os egressos de universidade privada, atestando que 
o candidato recebeu bolsa oficial. Não serão aceitas declarações que atestem que o candidato 
recebeu outros tipos de ajuda financeira que não as oficiais. 

4.5.4. Para comprovar o disposto no subitem 4.5.1. deste Edital, alíneas "a" a "d", o 
candidato deverá entregar cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos, ou 
apresentar originais e cópia para autenticação por servidor público: 

a) contracheque atual ou recibo de pagamento a autônomos (RPA); 

b) carteira de trabalho; 

c) declaração de imposto de renda e comprovante de envio à SRF do último exercício. 

4.5.5. O requerimento de isenção (ANEXO I)  deste edital, está disponível no sitio 
eletrônico www.horedentora.com.br  deverá ser preenchido,  assinado  e  entregue,  em duas 
vias,  junto com  os documentos previstos nos subitem 4.5.1, alíneas "a", "b", "c" e "d", subitem 
4.5.2, alíneas "a", "b" e "c" e subitem 4.5.3, alíneas "a", "b" e "c" deste Edital, pessoalmente,  ou  
por meio de procurador habilitado, como procuração com firma reconhecida,   na COREME 
localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP,  nos dias  26 e 
27 de novembro de 2020,  das 08:00 às 12:30 e das 14:30 às 16:00.  É vedada qualquer outra 
forma de entrega do requerimento e apresentação da documentação. 

4.5.6. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contra a 
fé pública, o que acarretará sua eliminação do Processo Seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto 
no parágrafo único do artigo 10º do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

4.5.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato 
que: 

a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 4.5.1., 
4.5.2. e 4.5.3. deste Edital; 

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

c) fraudar e/ou falsificar documentação; 

d) não observar a forma, o prazo, o local e os horários estabelecidos no subitem 4.5.5, 
deste Edital; 

e) após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos documentos 
comprobatórios, desejar complementar sua documentação. 

4.5.8. A relação dos candidatos que tiverem os seus pedidos de isenção deferidos 
será divulgada na data de 30 de novembro de 2020, no site do HO REDENTORA  por meio do 
link: http://www.horedentora.com.br; 
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4.5.8.1. O candidato que tiver o seu pedido de isenção DEFERIDO deverá 
comparecer no período, no horário e no local informados no subitem 3.1, munido de todos 

os documentos relacionados no item 4 a fim de realizar sua inscrição no Processo Seletivo de 
que trata este Edital. 

4.5.8.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO deverá realizar o 
pagamento referente à taxa de inscrição, conforme o item 4.4., e subitem 4.4.1. e 4.4.2., e 
comparecer, no período, horário e local informados no subitem 3.1., munido de todos os 
documentos relacionados no item 4, a fim de realizar a sua inscrição no Processo Seletivo de que 
trata este Edital. 

4.5.8.2.1. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em 
poder do candidato, devendo ser apresentados o original e a cópia no ato da realização da 
inscrição. 

4.5.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, na forma e no prazo estabelecido neste Edital, estará 
automaticamente excluído do Processo Seletivo. 

4.5.10. As informações prestadas que se referem à Resolução mencionada no item 
4.5.1, em como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato 
requerente, podendo este responder, a qualquer momento, caso seja comprovada improcedência 
dessas informações ou má fé, por crime contra fé pública, o que acarretará, de ofício, sua 
eliminação do Processo Seletivo. 

5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

5.1.1. PRIMEIRA FASE – PROVA ESCRITA OBJETIVA -  Peso 5 (cinco) - 
Obrigatória para todos os candidatos nessa fase, serão formuladas 100 (cem) questões de 
múltipla escolha, divididas equitativamente nas seguintes áreas: Clínica Médica, Cirurgia Geral, 
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina 
Geral de Família e Comunidade). Será realizada na data de 18 de janeiro de 2021 das 8:00 as 
12:00 horas. 

5.1.1.1. As respostas deverão ser registradas no Cartão de Respostas, que terá de ser 
obrigatoriamente assinado pelo candidato. 

5.1.1.2. A prova tem caráter eliminatório e classificatório, exigindo pontuação mínima 
de 50 (cinquenta) pontos para que o candidato não seja considerado eliminado (não aprovado). 

5.1.1.3. Os candidatos não eliminados - aqueles que obtiverem pontuação mínima de 
50 (cinquenta) ou mais pontos na 1ª Fase serão classificados para a etapa seguinte, 
correspondente à 2ª Fase. 

5.1.1.4. O resultado da 1ª Fase com a relação nominal dos candidatos classificados 
para a 2ª Fase  será divulgado no site do HO REDENTORA, no endereço eletrônico 
http://www.horedentora.com.br , na data 18 de janeiro de 2021, até 13:30. 

5.1.2. SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA OBJETIVA DOCUMENTADA POR 
MEIOS GRÁFICOS e/ou ELETRÔNICOS – Peso 4 (quatro), será aplicada para os candidatos 
habilitados na Primeira Fase, versando, sobre conhecimentos obtidos no curso de graduação em 
medicina com a mesma pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica 
Médica, Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e 
Comunidade), Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria, sendo quatro questões de cada área, 
totalizando vinte questões, que será documentada por meios gráficos e/ou eletrônicos. Será 
respondida na folha de gabarito. Serão vinte casos clínicos. Essas questões serão projetadas na 
tela e o candidato terá três minutos para responder cada questão. As questões não serão 

 

 
Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP 

Fone/Fax: (17) 3211 – 2020│site:     www.horedentora.com.br │coreme@ horedentora.com.br                  
                  

 

reapresentadas, ou seja, o candidato não terá oportunidade para rever a questão. Será 
realizada na data de 18 de janeiro de 2021 das das 15:00 as 16:00 horas. 

 O resultado da 2ª Fase será divulgado com a relação nominal dos candidatos 
classificados para a Analise e Arguição do Currículo, será divulgado no site do HO REDENTORA, 
no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data 18 de janeiro de 2021, até 20:00. 

5.1.3. ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO – Peso 1 (um) - A análise do 
Currículo será de responsabilidade da Banca Avaliadora e seguira os critérios adotados e pela 
Comissão de Residência Médica desta Instituição, será realizada na data de 19 de janeiro de 
2021 a partir das 14:00 horas. 

5.1.3.1.  Não será aceito inclusão de nenhum documento durante a Analise e Arguição 
do Curriculum. 

6. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

6.1. As provas previstas neste Edital serão realizadas no HO REDENTORA -  Centro 
de Estudos Eloy Pereira, localizado na cidade de São José do Rio Preto, SP, na  Rua: Voluntários 
de São Paulo, nº 3855, Bairro Redentora, CEP 15015-200. 

6.2. A 1ª Fase - será realizada no dia 18 de janeiro de  2021. Os candidatos deverão 
chegar às 07:00 (uma hora de antecedência) e a prova terá início às 08:00 horas. A duração total 
será de 04 (quatro) horas. O acesso ao local de realização das provas será fechado às 08:00 
horas, observando-se o horário oficial de Brasília/DF. Após esse horário, não será permitida, em 
nenhuma hipótese, a entrada de candidato. 

6.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para realizar as provas nas 
datas e horários determinados, munido do documento de identidade oficial com foto (original), 
conforme estabelecido no item 4.2., e também de caneta esferográfica de tinta preta, ou azul, 
produzida com material transparente. 

6.3. A  2ª Fase  será realizada no dia 18 de janeiro de 2021. Os candidatos deverão 
chegar às 14:30 horas (meia hora de antecedência) e a prova terá início às 15:00 horas, munido 
do documento de identidade oficial com foto (original), conforme estabelecido no item 4.2., e 
também de caneta esferográfica de tinta preta, ou azul, produzida com material transparente. 

6.3.1. Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado neste 
Edital, por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo 
Seletivo, com antecedência mínima de uma hora, com o boletim de ocorrência, ou assinar termo 
de compromisso da apresentação do boletim de ocorrência em até 48 (quarenta e oito) horas, 
assinando ainda termo de ciência de que o não cumprimento dessa apresentação resultará na 
sua exclusão deste Processo Seletivo. 

6.4. NÃO haverá segunda chamada em nenhuma das Fases do Processo Seletivo, 
seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. O candidato 
que não comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste Processo 
Seletivo. 

6.5. Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e locais determinados neste 
Edital. 

6.6. NÃO haverá substituição do Cartão de Resposta por erro do candidato. 

       6.7. Após o início das provas, não será permitida a entrada de nenhum candidato, sob 
qualquer pretexto. 

       6.8. Será ANULADA a questão que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de 
resposta ou que estiver em desacordo com as orientações para preenchimento do Cartão de 
Resposta. 
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6.9. NÃO será permitida a consulta a nenhuma espécie de livro, revista, folheto 
ou similar. 

6.10. O candidato não poderá entrar no local das provas portando relógio, dispositivo 
ou aparelho eletrônico ou quaisquer outros meios que sugiram a possibilidade de comunicação. 

6.11. Nas duas fases os três últimos candidatos somente poderão sair juntos do local 
da prova. 

6.12. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da 1ª Fase para o 
Cartão de Resposta, que será o único documento válido para a correção dessa avaliação. 

6.13. O candidato NÃO poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 
qualquer modo, danificar o seu Cartão de Resposta, sob pena de arcar com os prejuízos 
advindos da impossibilidade de realização da correção; 

6.14. O caderno de questões da 1ª Fase deverá ser entregue pelo candidato junto 
com o Cartão de Resposta, sendo vedada, em qualquer hipótese sua retirada do local da 
aplicação da prova. 

6.15. O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção, devendo o 
candidato, portanto, conferir as informações contidas nesse documento e assinar seu nome no 
local apropriado. 

6.15.1. O preenchimento do Cartão de Resposta é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá conferir o seu número de inscrição e  proceder conforme as instruções 
específicas contidas na capa do caderno de questões. 

6.15.2. A identificação de rasura, omissão, duplicidade de respostas no Cartão de 
Resposta motivará a anulação da questão. 

6.16. Será automaticamente excluído e eliminado do Processo Seletivo o candidato 
que: 

6.16.1. Apresentar-se após o horário previsto para o fechamento do acesso ao local 
de realização das provas, conforme orientações contidas no item 6.2; 

6.16.2. Não apresentar documento de identificação, conforme especificação deste 
Edital; 

6.16.3. Não comparecer a uma das fases das provas, ou em todas, seja qual for o 
motivo alegado; 

6.16.4. Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

6.16.5. Utilizar meios ilícitos para executar a prova; 

6.16.6. Não devolver o Cartão de Resposta e o Caderno de Questões ao final do 
tempo previsto para a realização da prova. 

      6.16.7. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 
comunicação (telefones celulares, relógio, agenda eletrônica, notebook, smartphone, tablet, 
smartwatch, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como de protetores 
auriculares; 

6.16.7.1. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados até a 
saída do candidato do local de realização da prova. 

6.16.7.2. O HO REDENTORA não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, 
nem por danos neles causados. 
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6.16.8. Estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie. 

6.16.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

6.17. NÃO haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação da prova, que inclui o preenchimento do Cartão de Resposta e sua entrega. 

6.18. A burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas definidas neste e/ou em 
outros Editais relativos ao Processo Seletivo, bem como o tratamento desrespeitoso a qualquer 
pessoa envolvida na aplicação da prova, motivarão a eliminação do candidato, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

6.19. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões, em nenhuma hipótese, 
devendo devolvê-lo, junto com o Cartão de Resposta, ao fiscal responsável. 

6.20. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 
(sessenta) minutos do horário de início.  

6.21. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo,  não serão fornecidos 
exemplares de cadernos de questões.  

6.22. O tempo de duração das provas inclui o tempo de preenchimento da folha de 
resposta. 

6.23. Caso o número de  inscritos, ultrapasse o número de assentos disposto no 
anfiteatro, a COREME   do HO REDENTORA, irá alterar o local da prova, e informará os 
candidatos via e-mail,  com 48 (Quarenta e Quatro) horas de antecedência. 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 

7.1. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado da 1ª e/ou 2ª fase 
deverá protocolar na Secretaria da COREME , localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 
– São José do Rio Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00, em até dois 
dias úteis. Após essa data, NÃO serão aceitos pedidos de interposição de recurso. O candidato 
deverá preencher o formulário de interposição de recurso que estará disponível na COREME,   
Rua: Voluntários de São Paulo, 3855, bairro Redentora,  São José do Rio Preto-SP. 

7.2. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 
inconsistente, intempestivo ou meramente protelatório será preliminarmente indeferido. O recurso  

não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que 
identifique o candidato, sob pena de ser indeferido. NÃO será aceita a interposição de recursos 
via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.  

7.2.1. Se, do exame dos recursos resultar anulação ou alteração de gabarito oficial 
preliminar de questão integrante da 1ª Fase, a pontuação ou alteração correspondente ao recurso 
interposto será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido, 
observando o Programa de Residência Médica. 

7.2.2. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações ou 
anulações do resultado serão divulgadas no site do HO REDENTORA  no endereço eletrônico 
http://www.horedentora.com.br, na data de 21 de janeiro de 2021  (a partir das 16:00 horas). 

7.2.3. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

7.2.4. Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos 
contra recursos e/ou recurso contra gabarito oficial definitivo ou recurso contra o Resultado Final. 

7.3. O resultado oficial definitivo será divulgado no site do HO REDENTORA, após a 
análise dos recursos interpostos, no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data 
provável de 25 de janeiro de 2021. 



B-7Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
10 de novembro de 2020
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7.4.  Para o recurso referente a 2ª fase do Processo Seletivo serão aplicados, no 
que couber o disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.5.  

7.5.  NÃO serão aceitas interposições de recursos referentes a  resultado da Análise 
de Currículo, disposto no item 5.1.3. 

7.6.  Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração 
oficialmente constituída,  digitados, assinados e apresentados em duas vias. 

7.7.  Os recursos deverão ser fundamentados, com argumentação lógica e 
consistente, cabendo 01 recurso para cada questão. 

8. DA VALORIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

8.1.  De acordo com a Resolução CNRM nº. 02, de 27 de agosto de 2015, o candidato 
que anteriormente à data de início do Programa de Residência Médica tiver participado e 
cumprido integralmente o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica - PROVAB 
a partir de 2012 ou ingressado nos Programas de Residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade - PRMGFC, a partir de 2015, e concluído 
o programa, receberá pontuação adicional na nota de todas as fases descritas neste Edital, 
considerando-se os seguintes critérios: 

     a)10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para 
quem concluir 1 (um) ano de participação nas atividades do PROVAB; 

     b) 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a 
programação prevista para os 2 (dois) anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras 
especialidades. 

      8.2. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no 
PROVAB, devidamente comprovado, receberá pontuação adicional na nota total obtida nas fases  
da seleção, conforme critérios estabelecidos no Capítulo II da Resolução CNRM nº 02/2015 e na 
Resolução CNRM Nº 35/2018. 

      8.3.  A pontuação adicional que trata o item 5.1. e suas alíneas não poderá elevar a 
nota final do candidato para além da nota máxima ora prevista. 

     8.4. Para este Processo Seletivo, estarão aptos a requerer a utilização da pontuação 
adicional os participantes do PROVAB que tenham os nomes publicados em lista atualizada 
periodicamente no sítio eletrônico do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/residencias-
em-saude). 
 8.5. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no 
PRMGFC, deverá comprovar esta condição, por meio do envio de uma declaração assinada pela 
respectiva COREME, informando que o candidato concluiu o programa. 
 8.6.  De acordo com o art.10 da Portaria MS nº 492, de 23 de março de 2020, será 
garantida aos alunos que estiverem cursando o 5º e 6º ano de Medicina, participantes da Ação 
Estratégica "O Brasil Conta Comigo", a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo 
de seleção pública para Programas de Residências em Saúde promovidos pelo Ministério da 
Saúde.  

      8.7.  O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido na 
Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", deverá comprovar esta condição por meio do envio de 
certificado de participação emitido pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 
 8.8. Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato 
que tiver iniciado o programa de Residência Médica para o qual foi selecionado, utilizando tal 
pontuação, não podendo ser utilizada esta pontuação adicional mais de uma vez. 
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 8.9. Os candidatos que queiram fazer uso da pontuação adicional deverão 
protocolar  requerimento na  COREME, localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – 

São José do Rio Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00, até 30 de 
dezembro de 2020,  pessoalmente,  ou  por  procurador  devidamente constituído, com firma 
reconhecida, os documentos comprobatórios: 

      a) Fotocópia autenticada do Certificado de Conclusão ou a declaração original de 
previsão de conclusão do PROVAB, emitido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde/MS (SGTES); 

      b) Declaração de estar cursando Residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade, com previsão de conclusão em 
Fevereiro/2021, devidamente assinada pela respectiva COREME em cópia reprográfica 
autenticada em cartório; 

     c) certificado de participação, com a respectiva carga horária, na Ação Estratégica "O 
Brasil Conta Comigo", emitido pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 

     d) declaração de não ter utilizado a pontuação para matrícula em outro Programa de 
Residência Médica (ANEXO III). 
 8.10. O candidato que tenha participado do Programa de Valorização do Profissional 
da Atenção Básica – PROVAB e solicitado à pontuação adicional   terá essa pontuação adicional 
considerada na nota de todas as fases caso o seu nome esteja publicado em lista no site do 
Ministério da Educação até o dia 23.11.2020. 
                 8.11. A pontuação adicional será aplicada na 1ª fase, após a classificação, modificando 
a colocação, e também nas demais fases dentro da mesma perspectiva. 
 8.12. A bonificação será acrescida à nota do candidato, caso ele obtenha a nota 
mínima para habilitação na prova objetiva deste Edital. 
 8.13. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de 
arquivo corrompido. 
 8.14.  Fará jus à pontuação adicional o candidato que participar de todas as fases do 
concurso.  

      8.15. Os que candidatos que não protocolarem na COREME os  documentos descritos 
nas letras  a) a d) Cláusula  5.9,   até  o  dia 30 de dezembro de 2020 no horário das 08:00 ás 
12:30 e das 14:30 ás 16:00, demonstrando o interesse pela pontuação adicional, ficam excluídos 
da bonificação. 

     8.16. Os documentos encaminhados terão validade somente para este Processo 
Seletivo. 

      
9. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO: 

9.1. O critério para definição do resultado final dos candidatos ao Programa de 
Residência Médica em Oftalmologia do HO RENDENTORA será considerado a partir da soma da 
pontuação obtida nos subitens 5.1.1. (Prova escrita – Peso 5 ) ,  5.1.2. (Prova Prática – Peso 4)  e 
5.1.3 (Análise de Currículo - 1), observando-se, para fins de cálculo, a utilização de duas casas 
decimais após a vírgula. 

Resultado Final = (Pontuação obtida no subitem 5.1.1 + Pontuação obtida no subitem 5.1.2. + Pontuação 
obtida no subitem 5.1.3)  

      9.2. Todos os cálculos citados neste Edital serão considerados até a segunda casa 
decimal após a vírgula. 
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9.3. Serão considerados, para efeito de classificação, o resultado final da 
pontuação obtida pelo candidato, conforme o subitem 9.1, em ordem decrescente, da maior 

para a menor pontuação. 

       9.3.1. Os candidatos habilitados à matrícula nos Programas de Residência Médica 
constantes deste Edital serão classificados em ordem decrescente, conforme a pontuação obtida 
no Resultado Final, obedecendo-se ao número de vagas ofertadas por programa de residência 
para o presente Processo Seletivo. 

9.3.2. O Resultado Final e a classificação serão divulgados na página eletrônica  do  
HO REDENTORA   no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data de 25 de 
janeiro de 2021. 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

10.1. Em caso de empate entre candidatos no resultado final na última posição 
disponível para habilitação à matrícula, serão utilizados, como critérios de desempate, 
respectivamente: 

10.1.1. A maior pontuação obtida na 1ª Fase; 

10.1.2. A maior pontuação obtida na 2ª Fase; 

10.1.3. Maior nota na análise de currículo; 

10.1.4. A idade, considerando-se o ano, o mês, o dia e a hora de nascimento, com 
privilégio para o candidato mais velho. 

11. REQUISITOS PARA MATRÍCULA: 

11.1. Os candidatos classificados e habilitados nesse Processo Seletivo, observando-
se ao limite de vagas ofertadas por Programas de Residência Médica, deverão realizar a 
matrícula, apresentando ficha de cadastro devidamente preenchida e  os documentos originais e 
suas correspondentes cópias, as quais deverão ser atestadas, mediante  apresentação do 
original, conforme relação abaixo: 

a) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia legível); 

b) Certificado de reservista (original e cópia legível) para os candidatos do sexo 
masculino; 

c) Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM (original e cópia legível); 

d) Certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) 
(original e cópia); 

e) Documento de Identidade Oficial (original e cópia); 

f) Para estrangeiros: cópia legível da carteira do RNE (Registro Nacional de 
Estrangeiro) e cópia autenticada do visto de permanência definitiva no Brasil; 

g) Título de eleitor e Comprovante de quitação e obrigações eleitorais (original e cópia 
legível); 

h) Cadastro de pessoas físicas - CPF (original e cópia legível); 

i) Uma foto 3x4, modo frontal, recente, colorida; 

j) Diploma de  médico,  original   e cópia legível (frente e verso) ou declaração de 
conclusão, com data recente, expedidos pela Coordenação do Curso da Instituição ministradora 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 
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k) Para graduados no exterior: original e   cópia legível do diploma de graduação 
em Medicina (frente e verso), expedido por escola médica do exterior e documento de 

revalidação desse diploma por universidade pública competente no Brasil, na forma da legislação 
vigente. Quando estrangeiro, apresentar cópia autenticada do visto de permanência definitivo no 
Brasil ; 

        l) Comprovante do NIT (Número de Identificação do Trabalhador) ou Comprovante de 
inscrição como autônomo no INSS ou Carteira de Trabalho ou PIS/PASEP ou ainda comprovante 
de inscrição junto ao INSS, que poderá ser obtido no site da DATAPREV - (original e cópia 
legível); 

m) Comprovante de residência atualizada (original e cópia legível); 

n) Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH;  

o)  Cartão Nacional de Saúde – CNS  (original e cópia legível);  

p) Carteira de Vacinação atualizada  (original e cópia legível); 

q) Curriculum impresso da plataforma Lattes ou  Curriculum Vitae.  

        11.2. A matrícula somente será efetivada após a verificação e comprovação dos 
documentos apresentados. 

11.3. Não será aceita matrícula, em hipótese alguma, na falta de qualquer um dos 
documentos mencionados nos itens 11.1. 

11.4. A matrícula poderá ser realizada por terceiros, desde que esteja portando 
autorização do candidato por escrito com firma reconhecida. 

11.5. A declaração de conclusão do Curso de Medicina (letra J), será aceita a título 
provisório,  para fins de matrícula, devendo ser apresentado o diploma no prazo de 90 (noventa) 
dias do início do Programa de Residência Médica, sob pena de indeferimento da matrícula para o 
ano seguinte e o respectivo registro no CRM.  

11.6. O período de matrícula para o Programa de Residência Médica do HO 
REDENTORA   será de 01/02/2021 a 05/02/2021, na sede do HO REDENTORA  na Rua: 
Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e 
das 14:30 ás 16:00,  observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. O candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo de que trata este Edital, 
estará, automaticamente, declarando ter tomado conhecimento de todas as regras nele 
constantes e das normas e resoluções emanadas da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM) e de outras pertinentes ao tema. 

12.2. O candidato, no ato da matrícula, receberá cópia do Regimento Interno da 
Residência Médica do HO REDENTORA, acompanhado do Termo de Compromisso do referido 
regimento, em anexo. Esse Termo de Compromisso deverá ser entregue assinado com firma 
reconhecida na COREME, até o dia 01 de março de 2021, sem o qual estará impedido de iniciar o 
Programa de Residência Médica. 

12.3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do 
candidato, desde que verificadas falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou 
documentos ou, ainda, não atendidas às exigências contidas neste Edital. 

12.4. A taxa de inscrição NÃO será devolvida em nenhuma hipótese, exceto se o fato 
ocorrer por culpa exclusiva da administração do HO REDENTORA. 
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12.5.   A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das 
vagas não preenchidas será realizada através de e-mail, após, periodo de matricula -  Vide  

item 11.6.  

12.6. Será considerado desistente o candidato que NÃO comparecer no  período 
descrito no item 11.6   para efetuar a matrícula, sendo, então, convocado o candidato seguinte 
melhor classificado. 

12.7. A falta da apresentação de qualquer documento do item 11 (REQUISITOS PARA 
MATRÍCULA) implicará a paralisação do processo de matrícula, sendo o candidato considerado 
desistente. 

12.8. Será considerado desistente, ainda, o candidato que NÃO comparecer no dia 01 
(um) de março de 2021, às 07:00 horas, no HO  REDENTORA,  na  Rua: Voluntários de São 
Paulo, nº 3855, Bairro Redentora, São José do Rio Preto – SP,  para início do Programa de 
Residência Médica, exceto por questões relacionadas à saúde, acidentes ou outros motivos 
graves alheios à vontade do candidato, tornando impossível a sua presença. Essa motivação 
deverá ser devidamente comprovada. 

12.9. A análise dos motivos e comprovantes do não comparecimento será de 
responsabilidade da Comissão organizadora do Processo Seletivo do HO REDENTORA, sem 
possibilidade de recurso. 

12.9.1. Não será permitido o adiamento da Residência para anos futuros, a não ser 
nos casos previstos na legislação específica da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM). 

12.10. A carga horária da Residência Médica será estabelecida de acordo com a 
legislação específica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 

12.11. Ao médico residente é assegurada bolsa no valor de R$ 3.330,43 (três mil, 
trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), em regime especial de treinamento em 
serviço de 60 (sessenta) horas semanais, conforme disposto na Portaria Interministerial nº 3, de 
16 de março de 2016, publicada no D.O.U Nº 52, de 17 de março de 2016. 

12.12. A Instituição de saúde responsável por Programas de Residência Médica 
oferecerá ao médico residente, durante todo o período de residência, condições adequadas para 
repouso e higiene pessoal durante os plantões e alimentação, conforme disposto no art. 4º e § 5º 
na redação dada pela Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011. 

13 - CRONOGRAMA: 

ETAPA DATA 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

26 e 27 de novembro de 
2020 

 
08:00 ás 12:30 e das 

14:30 ás 16:00 

Resultado da análise do pedido de isenção da taxa de inscrição. 

 
30 de novembro de 2020 

 
 

*Período de inscrição. 26/11/2020 a 14/01/2021 
 

*Período de Inscrição por via correios SEDEX 10   
 
*Período de Inscrição pessoalmente na sede da COREME  

 
26/11/2020 a 31/12/2020 

 
26/11/2020 a 14/01/2021 

08:00 ás 12:30 e das 
14:30 ás 16:00 
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Data da 1ª Fase  do Processo Seletivo ao  Programas  de Residência Médica em Oftalmologia  18/01/2021 
08:00 ás 12:00 

Divulgação do resultado da 1º Fase 18/01/2021 
até   ás 13:30 

Data da 2ª Fase  do Processo Seletivo ao  Programas  de Residência Médica em Oftalmologia 
 

18/01/2021 
15:00 ás 16:00 

Divulgação do resultado da 2º Fase e classificados pra Analise e Arguição do Currículo 18/01/2021 
até as 20:00 

Analise e Arguição do Currículo 
 

19/01/2021 
as 14:00 

Divulgação do Resultado e Classificação Final do Processo Seletivo ao Programa de Residência 
Médica em Oftalmologia do HO REDENTORA  2020/2021  

 
25/01/2021 

Período de matrícula ao Programa de Residência Médica – 2020/2021. 

01/02/2021 a 05/02/2021 
 

08:00 ás 12:30 e das 
14:30 ás 16:00 

 

Início do  Programa  de Residência Médica HO REDENTORA  - 2021 01 de março de 2021 

 

13.1. O Cronograma para  BONIFICAÇÃO (PROVAB/PRMGFC/Ação Estratégica “O 
Brasil Conta Comigo”) está descrito no item 8.15 do presente edital.   

14. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

14.1. É vedado ao médico residente repetir Programa de Residência Médica em 
especialidade que já tenha anteriormente concluído, em Instituição do mesmo ou de qualquer 
outro Estado da Federação. 

14.2. Conforme a Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de setembro de 2011, art. 1º, 
parágrafos 1º a 4º: 

14.2.1. "Todo médico convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no 
primeiro ano de Programa de Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM), poderá requerer a reserva da vaga pelo período apenas 01 (um) 
Programa de Residência Médica em todo o Território Nacional, pelo período de  1 (um) ano. O 
pedido de trancamento deverá ser feito por escrito e sua aceitação pela Instituição ofertante do 
Programa de Residência Médica será obrigatória". 

14.2.1.1. "A concessão a qual se refere o caput deste artigo será estendida aos 
médicos residentes, tanto homens quanto mulheres, que se alistem voluntariamente ao Serviço 
Militar, desde que seu alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de 
Residência Médica no qual se classificou"; 

14.2.1.2. "O número de vagas trancadas para esse fim não poderá exceder o número 
de vagas credenciadas para o Programa e Residência Médica"; 

14.2.1.3. "Em cada Processo Seletivo realizado, o limite de vagas trancadas para esse 
fim é igual ao número de vagas credenciadas e de bolsas ofertadas"; 

14.2.1.4. "Ao candidato classificado em mais de um Programa de Residência Médica 
será garantido o trancamento de vaga somente em 01 (um) programa no qual tenha se 
matriculado, sendo considerado desistente dos demais"; 

14.2.2. O requerimento de que trata o art. 1º, Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de 
setembro de 2011, deverá ser formalizado na Comissão de Residência Médica - COREME da 

 

 
Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP 

Fone/Fax: (17) 3211 – 2020│site:     www.horedentora.com.br │coreme@ horedentora.com.br                  
                  

 

Instituição onde o médico está matriculado, em até 30 (trinta) dias consecutivos após o 
início ao Programa de Residência Médica. 

14.3. O trancamento de matrícula para prestação do Serviço Militar implicará a 
suspensão automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao 
Programa. 

14.4. A vaga aberta em decorrência do trancamento previsto na Resolução CNRM nº 
04/2011, de 30 de setembro de 2011 será preenchida sempre que houver candidato aprovado 
além do limite de vagas previstas em Edital, no mesmo Processo Seletivo e para o mesmo 
Programa. 

Parágrafo único - O preenchimento dessa vaga deverá observar, rigorosamente, a 
classificação obtida no Processo de Seleção. 

14.5. O reingresso do médico residente com matrícula trancada em decorrência de 
prestação de Serviço Militar dar-se-á mediante requerimento à COREME, até o dia 30 de julho do 
ano em que esse médico estiver prestando Serviço Militar, ou seja, do ano anterior ao ano de 
reintegração ao Programa de Residência Médica. 

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará na 
perda automática da vaga. 

14.6. A reserva de vagas prevista na Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de setembro 
de 2011, em observância à Nota Técnica nº 35/2017/CGRS/SESU do Ministério da Educação 
(MEC), "restringe-se a médicos residentes que prestam Serviço Militar, obrigatório ou voluntário, e 
não se aplica a curso outros, de formação de oficiais, ofertados pelas Forças Armadas". 

14.7. Em observância à Resolução CNRM nº 01, de janeiro de 2017, art. 8º, "O 
residente efetivamente matriculado ao Programa de Residência Médica que deixar de se 
apresentar ou e justificar sua ausência, por escrito, em até 24 horas do início do Programa será 
considerado desistente, ficando a Instituição autorizada a convocar, no dia seguinte, outro 
candidato aprovado, em ordem decrescente de classificação" 

        14.7.1. Após a matrícula, o candidato aprovado, em caso de desistência da vaga, 
deverá formalizá-la por escrito.  

        14.7.2. Em caso de desistência de algum candidato ou Residente Médico já 
matriculado será convocado o próximo candidato classificado, respeitada a ordem de 
classificação e o limite máximo de trinta dias após a data de início dos programas, conforme 
resolução em vigor. 

14.8. Os candidatos matriculados deverão apresentar no momento da realização da 
matricula, os seguintes documentos: 

14.8.1. Comprovante de vacinação (vacinas Hepatite B e DT) - original e cópia; 

14.8.2. Exame de Hepatite B - HBSAg / ANTI-HBS, Hepatite C - Anti-HCV - original e 
cópia; 

14.8.3. Hemograma Completo - original e cópia. 

14.9. Os candidatos que participarem do Processo Seletivo aos Programas de 
Residência deste Edital e que não foram aprovados poderão retirar sua documentação no período 
de 01 a 30 de abril 2021. Caso não o façam no período determinado, a documentação será 
devidamente descartada. 

14.10.  A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação 
decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.). 
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        14.11.  O Programa de Residência Médica terá início no dia 01 (primeiro) de 
março de 2021, e ou conforme legislação vigente. 

14.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos em  conjunto pelos Diretores e  
pelos integrantes da  COREME do HO REDENTORA.  

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto,  10  de novembro de 2020.  

 

 

Dra. Thaissa Faloppa Duarte – Superintendente  

Dr. Aparecido João Faloppa – Diretor Financeiro 

Dr. José Renato Duarte – Coordenador da COREME 

Dr. Leonardo Pereira  – Supervisor do PRM 
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ANEXO I  
 

 

 

Acreditação Hospitalar - ONA 
COREME 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA  

Revisão: 

 

02 

Preparado por: 
 

Ana Paula 

Data: 
 

03/11/2020 

Aprovado por: 
 

Dr. José Renato Duarte 

Data: 
 

03/11/2020 

Código do Documento: 
 

RES - 001 
 

 
                                                                                              São José do Rio Preto, _____/_____/_____.       

  

 

  À COREME 

Eu,______________________________________________________________________portador(a)  do 

CPF ___________________________ e RG ________________________,venho pelo presente, requerer   a   

redução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  para   o Processo Seletivo de Residência Médica 2020 - Acesso 

Direto 2021 na Especialidade de Oftalmologia, no Hospital de Olhos Redentora, nos termos  da Resolução 

CNRM Nº 07/2010, e do Edital de Abertura de Inscrições, juntando a competente documentação conforme 

ditames da citada Lei, assumindo, sob as penas da lei, a veracidade das informações. 

                                   Nestes termos, peço deferimento. 

 

                                                                                 

____________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 

 

________________________________                                 ________________________________ 
               Coordenador(a) da COREME                                                                   Supervisor(a) do PRM 
                     ____/_____/_____                                                                      ____/_____/_____        
 
 

________________________________ 
Secretaria COREME 
____/_____/_____ 
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        14.11.  O Programa de Residência Médica terá início no dia 01 (primeiro) de 
março de 2021, e ou conforme legislação vigente. 

14.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos em  conjunto pelos Diretores e  
pelos integrantes da  COREME do HO REDENTORA.  

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto,  10  de novembro de 2020.  

 

 

Dra. Thaissa Faloppa Duarte – Superintendente  

Dr. Aparecido João Faloppa – Diretor Financeiro 

Dr. José Renato Duarte – Coordenador da COREME 

Dr. Leonardo Pereira  – Supervisor do PRM 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
10 de novembro de 2020
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ANEXO II 

 

 

 
Acreditação Hospitalar - ONA 

COREME 

FORMULÁRIO DE  INSCRIÇÃO  PARA O PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2021. 

Revisão: 

 

02 

Preparado por: 
 

Ana Paula 

Data: 
 

03/11/2020 

Aprovado por: 
 

Dr. José Renato Duarte 

Data: 
 

03/11/2020 

Código do Documento: 
 

RES - 002 

ATENÇÃO! O preenchimento deste documento é um procedimento preliminar. A inscrição será realizada após a conferência e validação da 
documentação obrigatória enviada pelo candidato via SEDEX-10,  ou entregue pessoalmente,  conforme disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2  e 4 - 

Requisitos para inscrição do Edital nº 001/2020. 
DADOS PESSOAIS 

Nome Completo  
Data de Nascimento  
Local de Nascimento   
Nome Completo-Pai  
Nome Completo-Mãe  
RG / Órgão Emissor  
CPF  
CRM / UF  

ENDEREÇO 
Endereço Completo  
N°  
Complemento  
Bairro  
CEP  
Cidade  
Estado  

CONTATO 
Telefone Comercial (   )                 - (   )                 - (   )                 - 
Telefone Residencial (   )                 - (   )                 - (   )                 - 
Telefone Celular (   )                 - (   )                 - (   )                 - 
e-mail   

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Curso Superior 
 ( Faculdade/Universidade) 

 Ano de formação: 

Cidade/Estado   
Deseja fazer uso da pontuação adicional referente ao PROVAB/ PRMGFC/ Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”)?  (        )  Sim                   (        
) Não  
 
DECLARO estar de acordo com as Normas estabelecidas no Processo Seletivo para o 1º Ano no Programa de Residência 
Médica de Oftalmologia para o ano de 2021, junto ao Hospital de Olhos Redentora.  
OBSERVAÇÃO: A inscrição estará confirmada após a conferência e a constatação da conformidade dos documentos 
enviados pelo candidato, conforme disposto no Edital nº 001/2020, o preenchimento da inscrição no sistema será 
realizado pela COREME. Após a confirmação da inscrição, será enviado o cartão de inscrição digitalizado ao candidato 
por meio do endereço de e-mail informado. 
 
 
 
 

__________________________________, _____ de _____________________ de 20_____. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato (a) 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

  À COREME 

Eu,______________________________________________________________________portador(a)  do 

CPF ___________________________ e RG ________________________,   para o fim de pontuação 

adicional   do Programa ____________________________________________________________, 

DECLARO,  assumindo, sob as penas da lei, a veracidade  da informação,  ) não ter utilizado a pontuação 

para matrícula em outro Programa de Residência Médica.   

 

São José do Rio Preto ............. de ........................... de .................  

                                                                                 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

  À COREME 

Eu,______________________________________________________________________portador(a)  do 

CPF ___________________________ e RG ________________________,   para o fim de pontuação 

adicional   do Programa ____________________________________________________________, 

DECLARO,  assumindo, sob as penas da lei, a veracidade  da informação,  ) não ter utilizado a pontuação 

para matrícula em outro Programa de Residência Médica.   

 

São José do Rio Preto ............. de ........................... de .................  

                                                                                 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 27/2020 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/11/2020, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7812. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
SJRP, 09/11/20. Paulo Roberto Ambrósio Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2.020, empreitada 
do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva 
realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS DE APOIO A APRENDIZAGEM 
NAS ÁREAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA ATENDIMENTO AOS 
ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 23 de Novembro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 09:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 09 de Novembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2.020, empreitada 
do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva 
realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MATERIAL DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO AO COVID-19 NA VOLTA AS AULAS, 
VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO 
CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 23 de Novembro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 13:00 horas, e sua abertura se dará as 13:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 09 de Novembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2.020, empreitada 
do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva 
realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS DE APOIO A APRENDIZAGEM 
NAS ÁREAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA ATENDIMENTO AOS 
ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 23 de Novembro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 09:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 09 de Novembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2.020, empreitada 
do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva 
realizar “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS DE APOIO A APRENDIZAGEM 
NAS ÁREAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA ATENDIMENTO AOS 
ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINDESP”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 23 de Novembro 
de 2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, 
até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 09:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção 
de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 09 de Novembro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 


