São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de julho de 2021

Jornal

LEI Nº 13.782
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.785
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.788
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Cássio Lucio Belini Silva” a Rua Projetada 24 do
Bairro Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Cássio Lucio Belini Silva” a
Rua Projetada 24 do Bairro Eplenum Tresor, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.255/2021
Projeto de Lei nº 088/2021
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

Denomina “Edison Bertocco” a Rua Projetada 47, do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Edison Bertocco” a Rua Projetada 47, do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do
Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.258/2021
Projeto de Lei nº 091/2021
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

Denomina Rua Sebastião Paulino Vieira a Rua Projetada 12
do Loteamento Eplatz Rio Preto.
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 Passa a denominar-se Rua Sebastião Paulino Vieira a
Rua Projetada 12 do Loteamento Eplatz Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.261/2021
Projeto de Lei nº 094/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Marinho

LEI Nº 13.783
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Denilson Olimpio” a Rua Projetada 54, do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Denilson Olimpio” a Rua
Projetada 54, do Loteamento Eplenum Tresor, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.256/2021
Projeto de Lei nº 089/2021
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

LEI Nº 13.786
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina Rua João Madlum a Rua Projetada 22 do Loteamento Eplenum Tresor.
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 Passa a denominar-se Rua João Madlum a Rua Projetada 22 do Loteamento Eplenum Tresor.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.259/2021
Projeto de Lei nº 092/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Marinho

LEI Nº 13.784
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.787
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Ivone Nassif Nimer” a Rua Projetada 40, do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Ivone Nassif Nimer” a Rua
Projetada 40, do Loteamento Eplenum Tresor, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.257/2021
Projeto de Lei nº 090/2021
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

Denomina Rua José Luís Parise a Rua Projetada 04 do Loteamento Eplatz Rio Preto.
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 Passa a denominar-se Rua José Luís Parise a Rua
Projetada 04 do Loteamento Eplatz Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.260/2021
Projeto de Lei nº 093/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Marinho

LEI Nº 13.789
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina Rua Valdete Figueira de Oliveira a Rua Projetada
02 do Loteamento Eplatz Rio Preto.
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 Passa a denominar-se Rua Valdete Figueira de Oliveira a Rua Projetada 02 do Loteamento Eplatz Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei,
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.262/2021
Projeto de Lei nº 095/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Marinho
LEI Nº 13.790
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Maurício Joaquim de Oliveira” a via localizada no
Loteamento Eplenum Tresor, previamente denominada Rua
Projetada 37.
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 Passa a denominar-se “Maurício Joaquim de Oliveira”
a via localizada no Loteamento Eplenum Tresor, previamente
denominada Rua Projetada 37.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.263/2021
Projeto de Lei nº 096/2021
Autoria da propositura: Vereador Renato Pupo de Paula
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LEI Nº 13.791
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.795
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.799
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Delza Rodrigues Albuquerque” a via localizada
no “Loteamento Eplatz Rio Preto”, previamente denominada
Rua Projetada 20.
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 Passa a denominar-se “Delza Rodrigues Albuquerque” a via localizada no “Loteamento Eplatz Rio Preto”,
previamente denominada Rua Projetada 20.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.264/2021
Projeto de Lei nº 097/2021
Autoria da propositura: Vereador Renato Pupo de Paula

Denomina “Dorivan Nascimento dos Santos” a via localizada
no Loteamento “Eplenum Tresor”, previamente denominada
Rua Projetada 31.
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 Passa a denominar-se “Dorivan Nascimento dos
Santos” a via localizada no Loteamento “Eplenum Tresor”,
previamente denominada Rua Projetada 31.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrado no Livro de Leis e, em seguida publicada por
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
Autógrafo nº 15.268/2021
Projeto de Lei nº 101/2021
Autoria da propositura: Vereadora Cláudia De Giuli

Denomina “Valdemiro Aiello” a Rua Projetada 03 do Loteamento Eparque Mirage, em São José do Rio Preto-SP.
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 Passa a denominar-se “Valdemiro Aiello” a Rua Projetada 03 do Loteamento Eparque Mirage, em São José do
Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.273/2021
Projeto de Lei nº 106/2021
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes

LEI Nº 13.792
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.796
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Doutor Alberto Paganelli Barbour” a via localizada no “Loteamento Jardim Vitagliano”, previamente denominada Rua Projetada 08.
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 Passa a denominar-se “Doutor Alberto Paganelli
Barbour” a via localizada no “Loteamento Jardim Vitagliano”,
previamente denominada Rua Projetada 08.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.265/2021
Projeto de Lei nº 098/2021
Autoria da propositura: Vereador Renato Pupo de Paula

Denomina “Telma Gonçalves Franco” a via localizada no Loteamento “Eplatz Rio Preto”, previamente denominada Rua
Projetada 17.
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 Passa a denominar-se “Telma Gonçalves Franco” a
via localizada no Loteamento “Eplatz Rio Preto”, previamente denominada Rua Projetada 17.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.269/2021
Projeto de Lei nº 102/2021
Autoria da propositura: Vereadora Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.793
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.797
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Maria Mendes Assad” a via localizada no “Loteamento Jardim Vitagliano”, previamente denominada Rua
Projetada 15.
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 Passa a denominar-se “Maria Mendes Assad” a via
localizada no “Loteamento Jardim Vitagliano”, previamente
denominada Rua Projetada 15.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.266/2021
Projeto de Lei nº 099/2021
Autoria da propositura: Vereador Renato Pupo de Paula

Denomina “Ilda Vetorazzo Bega” a via localizada no Loteamento “Eparque Mirage”, previamente denominada Rua
Projetada 09.
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 Passa a denominar-se “Ilda Vetorazzo Bega” a via
localizada no Loteamento “Eparque Mirage”, previamente
denominada Rua Projetada 09.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.270/2021
Projeto de Lei nº 103/2021
Autoria da propositura: Vereadora Cláudia De Giuli

Denomina “Oliria Ferreira de Carvalho” a Rua Projetada 11
do Loteamento Eparque Mirage, em São José do Rio Preto
- SP.
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 Passa a denominar-se “Oliria Ferreira de Carvalho” a
Rua Projetada 11 do Loteamento Eparque Mirage, em São
José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.275/2021
Projeto de Lei nº 108/2021
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes

LEI Nº 13.794
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.798
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.802
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Webster Felicios de Moura Okasaki” a via localizada no Loteamento “Eplenum Tresor”, previamente denominada Rua Projetada 55.
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 Passa a denominar-se “Webster Felicios de Moura
Okasaki” a via localizada no Loteamento “Eplenum Tresor”,
previamente denominada Rua Projetada 55.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.267/2021
Projeto de Lei nº 100/2021
Autoria da propositura: Vereadora Cláudia De Giuli

Denomina “Gisela Roberta Velani” a via localizada no Loteamento Jardim Vitagliano, previamente denominada Rua
Projetada 09.
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 Passa a denominar-se “Gisela Roberta Velani” a via
localizada no Loteamento Jardim Vitagliano, previamente
denominada Rua Projetada 09.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.271/2021
Projeto de Lei nº 104/2021
Autoria da propositura: Vereadora Cláudia De Giuli

Denomina “Jacyra Sansão de Andrade” a Rua Projetada 05
do Loteamento Eparque Mirage, em São José do Rio Preto SP.
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 Passa a denominar-se “Jacyra Sansão de Andrade” a
Rua Projetada 05 do Loteamento Eparque Mirage, em São
José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.276/2021
Projeto de Lei nº 109/2021
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes

LEI Nº 13.800
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Alancardeque Tozato” a Rua Projetada 13 do
Loteamento Eparque Mirage, em São José do Rio Preto-SP.
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 Passa a denominar-se “Alancardeque Tozato” a Rua
Projetada 13 do Loteamento Eparque Mirage, em São José
do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.274/2021
Projeto de Lei nº 107/2021
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes
LEI Nº 13.801
DE 15 DE JULHO DE 2021.

São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de julho de 2021
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LEI Nº 13.803
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.807
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.811
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Rua Irani de Mattos Lukasavicus” a atual Rua
Projetada 43, localizada no Loteamento Eplenum Tresor, em
São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Rua Irani de Mattos Lukasavicus” a atual Rua Projetada 43, localizada no Loteamento
Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.277/2021
Projeto de Lei nº 110/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Moura

Denomina “Rua Nilsa dos Santos Ribeiro” a atual Rua Projetada 15, localizada no Loteamento Eplatz Rio Preto, em São
José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Rua Nilsa dos Santos Ribeiro”
a atual Rua Projetada 15, localizada no Loteamento Eplatz
Rio Preto, em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.281/2021
Projeto de Lei nº 114/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Moura

Denomina “Cleber Paulo de Oliveira Leal” a Rua Projetada
02 do Loteamento Eparque Mirage, na cidade de São José
do Rio Preto-SP.
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 Passa a denominar-se “Cleber Paulo de Oliveira Leal”
a Rua Projetada 02 do Loteamento Eparque Mirage, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.285/2021
Projeto de Lei nº 118/2021
Autoria da propositura: Vereador Júlio Donizete

LEI Nº 13.808
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.812
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Maria Clara Cardoso Gomes” a Rua Projetada 10
do Loteamento Eplatz Rio Preto, na cidade de São José do
Rio Preto-SP.
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 Passa a denominar-se “Maria Clara Cardoso Gomes”
a Rua Projetada 10 do Loteamento Eplatz Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho de
2021.
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 15.282/2021
Projeto de Lei nº 115/2021
Autoria da propositura: Vereador Júlio Donizete

Denomina “Júlio Gomes da Silva” a Rua Projetada 16 do
Loteamento Eplatz Rio Preto, na cidade de São José do Rio
Preto-SP.
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 Passa a denominar-se “Júlio Gomes da Silva” a Rua
Projetada 16 do Loteamento Eplatz Rio Preto, na cidade de
São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.286/2021
Projeto de Lei nº 119/2021
Autoria da propositura: Vereador Júlio Donizete

LEI Nº 13.804
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Rua Ivany Leite Matos” a atual Rua Projetada 53,
localizada no Loteamento Eplenum Tresor, em São José do
Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Rua Ivany Leite Matos” a
atual Rua Projetada 53, localizada no Loteamento Eplenum
Tresor, em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.278/2021
Projeto de Lei nº 111/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Moura
LEI Nº 13.805
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.809
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Mauricio Ilmo Mauri” a Rua Projetada 08 do Loteamento Eparque Mirage, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Mauricio Ilmo Mauri” a Rua
Projetada 08 do Loteamento Eparque Mirage, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.279/2021
Projeto de Lei nº 112/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Moura

Denomina “Silas Silva dos Santos” a Rua Projetada A do
Loteamento Chácara São Jorge, na cidade de São José do
Rio Preto-SP.
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 Passa a denominar-se “Silas Silva dos Santos” a Rua
Projetada A do Loteamento Chácara São Jorge, na cidade de
São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho de
2021.
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 15.283/2021
Projeto de Lei nº 116/2021
Autoria da propositura: Vereador Júlio Donizete

LEI Nº 13.806
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.810
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Rua Geraldo Fernandes Rodrigues” a atual Rua
Projetada 01, localizada no Residencial Dr. João Tajara, em
São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Rua Geraldo Fernandes Rodrigues” a atual Rua Projetada 01, localizada no Residencial
Dr. João Tajara, em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.280/2021
Projeto de Lei nº 113/2021
Autoria da propositura: Vereador Bruno Moura

Denomina “Gilmar Antônio de Oliveira “‘Grafitinho’” a Rua
Projetada 42 do Loteamento Eplenum Tresor, na cidade de
São José do Rio Preto-SP.
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 Passa a denominar-se “Gilmar Antônio de Oliveira
“‘Grafitinho’” a Rua Projetada 42 do Loteamento Eplenum
Tresor, na cidade de São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denominativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.284/2021
Projeto de Lei nº 117/2021
Autoria da propositura: Vereador Júlio Donizete

LEI Nº 13.813
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “José Scarano” a Rua Projetada 13 do Loteamento Jardim Vitagliano, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “José Scarano” a Rua Projetada 13 do Loteamento Jardim Vitagliano, em São José do Rio
Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.287/2021
Projeto de Lei nº 120/2021
Autoria da propositura: Vereador Anderson Branco

LEI Nº 13.814
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Antonio Rodrigues” a Rua Projetada 16 do Loteamento Jardim Vitagliano, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Antonio Rodrigues” a Rua
Projetada 16 do Loteamento Jardim Vitagliano, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.288/2021
Projeto de Lei nº 121/2021
Autoria da propositura: Vereador Anderson Branco

B-4

São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de julho de 2021

Jornal

LEI Nº 13.815
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.819
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.823
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Marielle Franco” a Rua Projetada 04 do Loteamento Eparque Mirage, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Marielle Franco” a Rua Projetada 04 do Loteamento Eparque Mirage, em São José do
Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.289/2021
Projeto de Lei nº 122/2021
Autoria da propositura: Vereador João Paulo Rillo

Denomina “Cristopher Francis da Silva” a Rua Projetada 26
do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Cristopher Francis da Silva” a
Rua Projetada 26 do Loteamento Eplenum Tresor, em São
José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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.3
Autógrafo nº 15.293/2021
Projeto de Lei nº 126/2021
Autoria da propositura: Vereador Francisco Sávio Ruel Júnior

Denomina “Pastor Edson B. Beigo” a Rua Projetada 46 do
Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Pastor Edson B. Beigo” a Rua
Projetada 46 do Loteamento Eplenum Tresor, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.298/2021
Projeto de Lei nº 131/2021
Autoria da propositura: Vereador Odélio Chaves

LEI Nº 13.816
DE 15 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.820
DE 15 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Bruno Méssici” a Rua Projetada 06 do Loteamento Jardim Vitagliano, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Bruno Méssici” a Rua Projetada 06 do Loteamento Jardim Vitagliano, em São José do Rio
Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.290/2021
Projeto de Lei nº 123/2021
Autoria da propositura: Vereador João Paulo Rillo

Denomina “Alceu de Jesus São José”, a Rua Projetada 28
do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto
- SP.
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 Passa a denominar-se “Alceu de Jesus São José”, a
Rua Projetada 28 do Loteamento Eplenum Tresor, em São
José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.294/2021
Projeto de Lei nº 127/2021
Autoria da propositura: Vereador Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.817
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Ulisses Domingos Dimauro” a Rua Projetada 30
do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Ulisses Domingos Dimauro”
a Rua Projetada 30 do Loteamento Eplenum Tresor, em São
José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.291/2021
Projeto de Lei nº 124/2021
Autoria da propositura: Vereador João Paulo Rillo
LEI Nº 13.818
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Hermenegilda Tufanin” a Rua Projetada 27 do
Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Hermenegilda Tufanin” a Rua
Projetada 27 do Loteamento Eplenum Tresor, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.292/2021
Projeto de Lei nº 125/2021
Autoria da propositura: Vereador Francisco Sávio Ruel
Júnior

LEI Nº 13.821
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Pastor Jayme Paliarin” a Rua Projetada 14 do
Loteamento Eparque Mirage, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Pastor Jayme Paliarin” a Rua
Projetada 14 do Loteamento Eparque Mirage, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.296/2021
Projeto de Lei nº 129/2021
Autoria da propositura: Vereador Odélio Chaves
LEI Nº 13.822
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Augusto Roversi Filho” a Rua Projetada 13 do
Loteamento Eplatz Rio Preto, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Augusto Roversi Filho” a Rua
Projetada 13 do Loteamento Eplatz Rio Preto, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.297/2021
Projeto de Lei nº 130/2021
Autoria da propositura: Vereador Odélio Chaves

LEI Nº 13.824
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Pastor Mario Tani” a Rua Projetada 33 do Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Pastor Mario Tani” a Rua
Projetada 33 do Loteamento Eplenum Tresor, em São José
do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.299/2021
Projeto de Lei nº 132/2021
Autoria da propositura: Vereador Odélio Chaves
LEI Nº 13.825
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Denomina “Pastor Harold E. Willians” a Rua Projetada 21 do
Loteamento Eplenum Tresor, em São José do Rio Preto.
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 Passa a denominar-se “Pastor Harold E. Willians” a
Rua Projetada 21 do Loteamento Eplenum Tresor, em São
José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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 15.300/2021
Projeto de Lei nº 133/2021
Autoria da propositura: Vereador Odélio Chaves
LEI Nº 13.826
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal, em favor da OSC
Maquininha do Futuro.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a autorização para outorga de
uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal, em favor da OSC Maquininha do Futuro.
Art. 2º O Município poderá, nos termos do art. 111, § 1º da
L.O.M., outorgar o uso de um imóvel público, constituído de
parte remanescente da Área Institucional “C” do Residencial
Santa Ana, com área de 2.121,00 metros quadrados e edificações existentes, objeto da Matrícula nº 173.619 do 1º ORI,
em favor da OSC Maquininha do Futuro, conforme abaixo
descreve:
“Tem início no ponto “0” situado distante 50,00 metros da
confluência dos alinhamentos da Rua Ana Passetto e Rua
José Castilho, onde segue pelo alinhamento da Rua José
Castilho na distância de 35,00 metros até o ponto “1”;
deflete à esquerda e segue na distância de 60,60 metros,
confrontando com a Área Remanescente C “2” até o ponto
“2”; deflete à esquerda e segue confrontando com a Área
Remanescente C, na distância de 35 metros até encontrar o
ponto “3”; deflete à esquerda e segue na distância de 60,60
metros confrontando a Área Dominial até encontrar o ponto
inicial da descrição, encerrando uma área de 2.121,00 metros quadrados.”
Parágrafo único. A outorga do uso mediante concessão
administrativa do imóvel supra descrito será concretizada a
partir da data de publicação do Termo de Concessão devida-
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Jornal
mente assinado e terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos,
prorrogáveis, sendo que ao término do prazo, a entidade
beneficiária não terá qualquer direito à retenção de benfeitorias ou indenização por obras que eventualmente tenham
sido por ela realizadas no referido local.
Art. 3º As condições de uso do imóvel e suas instalações
constarão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo em anexo, adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso
utilize o imóvel para finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Concessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho
de 2021.
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.
EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO E A OSC MAQUININHA DO FUTURO.
OBJETO: OUTORGA A TÍTULO GRATUITO DO USO DO
IMÓVEL PÚBLICO CONSTITUÍDO DE PARTE REMANESCENTE DA ÁREA INSTITUCIONAL “C” DO RESIDENCIAL
SANTA ANA, COM ÁREA DE 2.121,00 METROS QUADRADOS E EDIFICAÇÕES EXISTENTES, OBJETO DA
MATRÍCULA Nº 173.619 DO 1º ORI A OSC MAQUININHA
DO FUTURO, PARA QUE PROMOVA O ATENDIMENTO DE
ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, TRABALHANDO NA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À DESIGUALDADE,
ATRAVÉS DA CRIAÇÃO A AMPLIAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES E PRIORIZANDO O FORTALECIMENTO DOS
VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, ALÉM DE
ESTIMULAR O PROTAGONISMO SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ PARA O ACESSO A BENS E SERVIÇOS,
ASSEGURANDO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS.
PRAZO: DE 05 (CINCO) ANOS, PRORROGÁVEIS.
BASE LEGAL: LEI Nº 13.826, DE 15 DE JULHO DE 2021.
DATA DE ASSINATURA: 20 DE JULHO DE 2021.

LEI Nº 13.829
DE 16 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre a responsabilidade de socorro imediato a
animais que estejam em bens públicos e tenham lesão ou
sofrimento em decorrência de acidente, na forma em que
especifica.
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 Toda pessoa que causar lesão ou sofrimento, em
decorrência de acidente, a animal que esteja em bens públicos no Município de São José do Rio Preto será obrigado a
prestar socorro prontamente.
Parágrafo Único. O atendimento emergencial deverá ser
prestado por médico veterinário devidamente inscrito e regularizado no Conselho Regional de Medicina Veterinária em
caso de lesão visivelmente grave.
Art. 2º O não cumprimento desta Lei acarretará em multa ao
infrator de 20 UFM por animal.
Art. 3º Os valores decorrentes da arrecadação de multas
por violação à presente Lei serão destinados à Diretoria do
Bem-Estar Animal de São José do Rio Preto.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de julho
de 2021.
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 15.336/2021
Projeto de Lei nº 050/2021
Autoria da propositura: Vereadora Cláudia De Giuli
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente
RESOLUÇÃO 480 de 13 de julho de 2021
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
dentro de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº
4.956/92
e Decreto Municipal nº 7.199/93, e deliberação em reunião
ordinária
no dia treze de julho de 2021, com ata nº07.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho
de 2014 e alterações pela Lei Federal nº 13.204 de 14 de
dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das
parcerias entre a administração pública e as organizações
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em
acordos de cooperação; define diretrizes para a política de
fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;
CONSIDERANDO, ainda a Lei Federal nº 13.019 de 31 de
julho de 2014, expressamente no que dispõe em seu artigo
2º, alínea A;
CONSIDERANDO a Resolução CONANDA nº 137 de 21
de janeiro de 2010 que dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais
e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá
outras providências;
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que
preconiza em seus artigos 226 e 227 que as crianças e os
adolescentes são sujeitos de direitos;
CONSIDERANDO a Declaração sobre os Direitos da Criança, ratificada em 1923 em Genebra; a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948;
a Segunda Declaração Universal dos Direitos da Criança,
aprovada em 1959; a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989; e a Declaração de Viena, de 1993;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e em especial
o artigo 88, incisos II e IV;

CONSIDERANDO Lei Federal nº 12.594 de 18 de janeiro de
2012 que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique
ato infracional;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.257 de 8 de março de
2016 que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira
infância;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
CONSIDERANDO as Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil nº 1131/2011, 1246/2012, e 1311/2012;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Promoção, Proteção
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 17.708 de 07 de
fevereiro de 2017 que dispõe sobre a aplicação no âmbito da
Administração Pública Municipal, da Lei Federal nº 13.019
de 31 de julho de 2014 que estabelece o regime jurídico das
parcerias com Organizações da Sociedade Civil e suas respectivas alterações, dentre as quais a decorrente do Decreto
Municipal nº 17.723 de 23 de fevereiro de 2017;
CONSIDERANDO o Plano Municipal Decenal de Medida
Socioeducativa de São José do Rio Preto, aprovado por deliberação em reunião ordinária do CMDCA em 15 de dezembro de 2015;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Enfrentamento da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;
CONSIDERANDO as Resoluções CMDCA nº 394/2016,
423/2016 e 425/2016 e suas respectivas alterações;
CONSIDERANDO o Relatório da X Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José do
Rio Preto – 2015;
CONSIDERANDO o Relatório do Conselho Tutelar apresentado no Lançamento da Campanha da Destinação Solidária
– 2016;
Resolve:
Estabelecer e tornar públicas as diretrizes para análise e
seleção de projetos objeto de chamamento público que poderão ser financiados com recursos subsidiados pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCDA
que estejam em consonância com as políticas públicas da
Criança e do Adolescente da Cidade de São José do Rio
Preto/SP e que sejam inovadores e/ou complementares a
essas políticas.
Art1. aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos,
deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais relativas a:
I - Desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, não excedendo a 24 (vinte e quatro) meses, da política de promoção,
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do
adolescente;
II - Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art.
227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, § 2º da
Lei nº 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
Parágrafo Único. No caso de não apresentação de projetos e
programas, ou em que os valores dos projetos ou programas
apresentados sejam inferiores ao valor previsto para qualquer um dos Incisos, os recursos excedentes serão remanejados entre os demais incisos, mediante deliberação do
Plenário do CMDCA.
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art.2.Constitui objeto da presente Resolução a delimitação
de princípios, diretrizes, procedimentos e critérios gerais de
destinação e de seleção de projetos a serem financiados ou
cofinanciados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, observados os
dispositivos legais acima mencionados.
Parágrafo único. Os procedimentos e critérios específicos
para a seleção de projetos serão definidos em edital de
chamamento público, conforme as prioridades estabelecidas
pelo CMDCA e os indicadores municipais.
Art. 3. Para os fins desta Resolução, entende-se por projeto
o conjunto de ações inovadores e/ou complementares das
Políticas Públicas de orientação, acompanhamento, atendimento, proteção, apoio, promoção, atendimento, assessoramento e defesa de direitos a serem desenvolvidas na cidade
de São José do Rio Preto, por tempo determinado nesta
Resolução, com recursos captados por meio do FMDCA e
ofertados por pessoas físicas e pela iniciativa privada, tendo
como beneficiários segmentos de crianças e adolescentes,
segundo as linhas de ações previstas na Lei Federal nº
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente eque poderão, ao final de sua execução, serem
incorporadas à rede pública de serviços regulares, conforme
avaliação de seus resultados.
CAPÍTULO II
DOS EIXOS PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO
FMDCA:
Art. 4. O objeto dos editais de seleção, observado o disposto
no artigo 1 desta Resolução, deverá ser obrigatoriamente
estabelecido conforme os eixos abaixo discriminados:
I – Desenvolvimento de serviços e programas complementares, por tempo determinado, de 12 (doze) a 24 (meses),
conforme artigo 2 da Lei Municipal 4.956 de 15 de maio de
1992;
II - Desenvolvimento de serviços e programas complementares, por tempo determinado, de 12 (doze) meses a 24
(meses), conforme preconizado e orientado no artigo 4, § 1º
e 2º da Lei Municipal 4.956 de 15 de maio de 1992;
III - Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no
artigo 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e dos artigos 34
e 260, § 2º da Lei Federal n° 8.069/90, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária;
CAPÍTULO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 5. O financiamento de programas projetos, selecionados
pelo CMDCA, que tenham ou não recursos direcionados pelo
FMDCA será permitido para:
I - Financiamento total dos projetos, desde que haja disponibilidade financeira, seguindo a ordem de classificação;
II - Aquisição de material permanente e de consumo, manutenção, recursos humanos e de outros insumos necessários
ao desenvolvimento dos projetos, conforme disposições
desta resolução, com apresentação minuciosa das despesas
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e indicadores para aferição e que possuam nexo causal com
o projeto; ou
III – Reforma, ampliação ou conservação predial, em área
pública mediante permissão ou concessão de uso, necessários a implantação e/ou implementação do atendimento
à criança e ao adolescente, desde que tenham recursos
direcionados.
§ 1º No caso do recurso ser utilizado para aquisição de
materiais permanentes ou de consumo, deverá ser apresentado três orçamentos, não sendo autorizados orçamentos e
compras “online”.
§ 2º No caso de material permanente poderá ser utilizado
serviços de terceiros desde que esteja vinculado à aquisição
do bem adquirido e atendendo aos critérios estabelecidos na
prestação de contas (não serão aceitos recibo de pagamento
autônomo - RPA).
§ 3º No caso de material permanente, especificamente veículo, adquirido por meio do FMDCA o uso é obrigatoriamente
nos fins do objetivo apresentado no plano de trabalho sendo
vedada a possibilidade de empréstimo, locação, mesmo que
a título gratuito, sob pena de revogação.
§ 4º Os recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderão ser utilizados para
pagamentos de recursos humanos, estagiários e aquisição
de materiais, desde que comprovada para necessidade para
a criança e o adolescente.
Art. 6. Em atendimento à legislação aplicável, os critérios
para acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos
recursos serão indicados no edital de chamamento e constarão expressamente do termo de colaboração/fomento, sem
prejuízo das demais exigências estabelecidas pelas instâncias de monitoramento e de controle social.
CAPÍTULO IV
DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Art. 7. Para celebração das parcerias mencionadas nessa
resolução, será realizado chamamento público voltado a
selecionar as organizações da sociedade civil, que observará
o seguinte:
I - Publicação de edital de chamamento com a indicação dos
recursos que serão objeto da parceria;
II - Constituição de comissão de seleção;
III - Indicação clara e objetiva dos critérios de avaliação dos
planos de trabalho, observado o disposto no artigo 3 desta
Resolução;
IV - Delimitação do procedimento de chamamento que incluirá etapa competitiva de classificação de propostas e etapa
de verificação de documentos comprobatórios;
V – Aprovação do plano de trabalho;
V - Emissão de parecer técnico e jurídico;
VI - Julgamento das propostas, devidamente publicado.
§ 1º Para a celebração das parcerias, as organizações da
sociedade civil deverão apresentar os documentos previstos em edital, nos termos do artigo 34 da Lei Federal nº
13.019/2014 e da legislação municipal aplicável.
§ 2º A proposta da organização da sociedade civil somente
será considerada APTA se a organização proponente estiver
devidamente registrada no CMDCA/SJRP-SP de acordo com
os artigos 90 e 91 da Lei Federal nº 8.069, de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA) e a Resolução CMDCA
394/2016.
Art. 8. Para a avaliação das propostas apresentadas pelas
organizações da sociedade civil, o edital de seleção e a
respectiva comissão de seleção observarão os seguintes
critérios:
a) A adequação da instituição e do plano de trabalho com as
Resoluções do CMDCA de São José do Rio Preto;
b) O atendimento da legislação e normativas vigentes relacionadas à criança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos Planos que garantam
os Direitos da Criança e do Adolescente;
c) O mapeamento da distribuição dos serviços implantados
na cidade de São José do Rio Preto, segundo Mapa das Macrorregiões (Decreto n.º 18.073 de 29/06/2018) e a análise
do Diagnóstico Socioassistencial do município;
§ 1º As organizações da sociedade civil proponente devem
estar estabelecidas no município de São José do Rio Preto e
não possuir quaisquer impedimentos legais para estabelecer
vínculos com a Administração Pública;
§ 2º É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de
colaboração, desde que previsto em edital e a organização
da sociedade civil signatária do termo decolaboração/fomentoatenda às exigências da Lei Federal 13.019/14 e alterações pela 13.204/15.
§ 3ºO público destinatário do objeto do edital deve estar
circunscrito à área de abrangência do CMDCA de São José
do Rio Preto.
CAPÍTULO V
DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
Art. 9. O edital de seleção deverá estabelecer uma comissão
de seleção, que responderá pela análise dos projetos e compõe-se de forma paritária pelos conselheiros (as) de direito
do CMDCA, representantes da sociedade civil e do poder
público, nos termos do Decreto Municipal 17.708/17.
§ 1º. A comissão de seleção é o órgão colegiado destinado
a processar e julgar o chamamento público, composta por 6
(seis) membros, a ser constituída por resolução do CMDCA,
publicada no Diário Oficial do Município e constituída nos
termos Lei Federal 13.019/14 e alterações pela 13.204/15,
observadas as normas específicas do CMDCA.
§ 2º.Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção
poderá solicitar o assessoramento técnico de especialistas
de Secretarias afins.
§ 3º.A comissão de seleção apresentará seus pareceres
para deliberação em reunião ordinária ou extraordinária do
CMDCA a definir.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. A celebração de termos de parceria e/ou colaboração
com as Organizações da Sociedade Civil, somente se efetivará com aquelas que comprovem dispor de condições para
consecução do objeto da parceria, nos termos da legislação
aplicável e deste edital.
Art. 11. No caso de aquisição de bens móveis, na eventualidade da Organização da Sociedade Civil – OSC proponente
encerrar suas atividades, ou mudar os seus objetivos sociais,
os bens adquiridos com recursos repassados pelo FMDCA
terão a sua destinação submetida à análise do CMDCA,
observada a legislação aplicável.
Art.12. As OSC que forem selecionadas e executarem os
projetos com recursos do FMDCA, deverão obrigatoriamente
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dar publicidade conformedefinido os padrões de divulgação.
Art. 13. A presente Resolução entra em vigor, passando a
surtir seus regulares efeitos de direito após sua publicação
no Diário Oficial do Município.
São José do Rio Preto, 20de julho de 2021.

Jornal
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene
- Valores Unitários – Item 04 - R$2,98;- Item 05 - R$1,81;Item 06 - R$0,74;- Item 07 - R$10,49;- Item 10 - R$8,24;
Item 11 - R$6,90 - SMTTS – Amaury Hernandes- Prazo de
vigência: 12 meses.

Fernanda Paula Magossi Arado					
COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
Iara Tocico Ito
CONTRATOS
Presidente - CMDCA
1º
Secretário - CMDCA
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Tomada de Preços nº 009/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
COMUNICADO
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
NOTIFICAÇÃO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL
EIRELI
SANTA CATARINA LABORE (RUA VALDOMIRO LOPES
PRE/0146/20
DA SILVA, 105, JD. BELO HORIZONTE) CONFORME
Considerando a ausência dos postos de trabalho, notifico
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO
o representante legal da contratada, para regularizar os
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO
postos de trabalho e esclarecer os pontos mencionados ime- EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$
diatamente, a contar do recebimento desta, a totalidade do
320.019,98 – Prazo de Execução: 180 dias. Comunicamos
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabeaos interessados que realizaram a retirada do edital que,
lecido implicará na aplicação das penalidades administratiapós análise de questionamentos realizados por empresas
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa interessadas em participar desta licitação, que os técnicos
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos
da Secretaria Municipal de Educação realizaram a correditames constitucionais. – SMS – DADM
ção das planilhas. Em razão dessa correção o edital foi
NOTIFICAÇÃO
retificado. Para que não se alegue prejuízo à elaboração
CONTRATADA: GREROS COMERCIO E TORNEARIA MEda proposta, comunicamos que foi redesignada a data de
CANICA LTDA ME
apresentação dos envelopes e da sessão de abertura do enEMPENHO 12837/21
velope com a documentação de habilitação para: Data limite
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
para entrega dos envelopes: Dia 06/AGOSTO/2021 às 17:00
MEDICOS LTDA
horas - Data sessão pública de abertura dos envelopes: Dia
EMPENHOS 12886/21 e 12817/21
09/AGOSTO/2021 às 08:30 horas - Local da entrega dos
Notifico os representantes legais das contratadas, para
envelopes e da sessão da licitação: Diretoria de Compras e
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente,
Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro.
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos
O edital retificado esta a disposição para consulta no site
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica
apresentacao.jsp e fica, e desde já, fazendo parte integranconcedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em quete do processo, sendo válido para todos os efeitos legais o
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
documento original encartado nos autos, a disposição dos
constitucionais. – SMS – DADM
interessados. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de
EXTRATO
Compras e Contratos – Presidente da CML
1º Termo Aditivo Contratual
EXTRATO - ATA DE SESSÃO
Pregão eletronico nº 30/20– Contrato: PRE/0114/20
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
Contratada: L M Serviços de Agenciamento de Mão de Obra
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEEireli
CIMENTO
De acordo com a cláus.6ª, item 6.5 fica reajustado o valor
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura
atual do contrato supramencionado em aproximadamente
familiar detentores de DAP Jurídica para aquisição de horti6,23650%, correspondente ao índice do IPC-FIPE, apurado
frutigranjeiros para abastecimento das unidades escolares,
no período de Fev/20 a Jan/21. SMS.
com dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art.
EXTRATO
14 da lei 11.947 de 16/07/2009, resolução FNDE nº 06, de
2º Termo Aditivo Contratual
08/05/2020. SMAA.
Pregão eletronico nº 628/19– Contrato: PRE/0002/20
Sessão de recebimento e de abertura dos envelopes com a
Contratada: L M Serviços de Agenciamento de Mão de Obra
conferência de documentação realizada no dia 20 p.p. tendo
Eireli
comparecido: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
De acordo com a cláus.6ª, item 6.5 fica reajustado o valor
DE FERNANDÓPOLIS, COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA
atual do contrato supramencionado em aproximadamente
DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE JALES e COOPERA5,79333%, correspondente ao índice do IPC-FIPE, apurado
TIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO
no período de Dez/19 a Nov/20. SMS.
PRETO – COOPERIOPRETO. Após pesquisa na relação
EXTRATO
de apenados no site do Tribunal de Contas do Estado de
3º Termo Aditivo Contratual
São Paulo, constatou-se que, no momento, as participanPregão eletrônico nº 677/19 – Contrato PRE/0012/20
tes não apresentavam impedimento para licitar e contratar
Contratada: AgilEireli Me
com esta Administração e fez-se a abertura do envelope
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fica prorrogado
de habilitação e análise documental. A comissão de análipor mais 02 meses o prazo de vigência do contrato suprase verificou e validou toda a documentação apresentada,
mencionado. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr.
habilitando-as no certame. Passou-se então à classificação
ERRATA
dos habilitados, que foi a seguinte: 1º lugar: COOPERATIPublicação do dia 20/07/2021ref.Dispensa de Licitação
VA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO
47/20
PRETO - COOPERIOPRETO. Em 2º Lugar: ASSOCIAÇÃO
Onde se lê: 1º Termo Aditivo Contratual
DOS PRODUTORES RURAIS DE FERANDÓPOLIS e em 3ª
Leia-se: 2º Termo Aditivo Contratual - Prorrogação
lugar: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS PRODUTOEXTRATO DE CONTRATO
RES DA REGIÃO DE JALES. Após classificação, realizou-se
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2021
a abertura dos envelopes, contendo a proposta de venda, na
CONTRATO nº PRE/0088/21
ordem de classificação dos habilitados, sendo apresentadas
CONTRATADA: BELLSAN COMERCIO DE VEICULOS
as seguintes quantidades: COOPERATIVA DOS PRODULTDA
TORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPEOBJETO: Aquisição de veículo (caminhão) – SMA – AdilRIOPRETO: almeirão: 9.204 maços e batata doce: 13.123kg.
son Vedroni- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANR$135.000,00
DÓPOLIS: abacaxi: 20.040kg e banana nanica: 64.720kg.
EXTRATO DE CONTRATO
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS PRODUTORES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2021
DA REGIÃO DE JALES: abacaxi: 7.974kg e banana nanica:
CONTRATO nº PRE/0089/21
165.280kg. Solicitou-se às habilitadas no certame que apreCONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
sentarem as amostras dos gêneros alimentícios no prazo de
OBJETO: Aquisição de notebook e software – Semplan –
02 (dois) dias úteis, conforme previsto no item 7 do Edital,
Orlando José Bolçone- Prazo de vigência: 12 meses. Valor
na Av. Gerassina Tavares, nº 500, Barracão 03, Jd. Yolanda,
Total: R$16.170,00
saindo todas intimadas. O inteiro teor dessa decisão se acha
EXTRATO DE CONTRATO
encartado nos autos do processo à disposição dos interesPREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2021
sados. SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
ATA Nº 0560/21
AVISO
CONTRATADA: INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUEXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
TOS CIENTIFICOS LTDA
HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Fornecimento de materiais, soluções, testes e inModalidade: Pregão Eletrônico nº 317/2021 – Processo
sumos de laboratório - Valores Unitários – Item 43 - R$3,20;
12487/2021
- Item 44 - R$7,75- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço
EXTRATO DE CONTRATO
de seguro dos próprios municipais – Sec. Mun. de AdminisPREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2021
tração. Sessão pública realizada “on line” com início no dia
ATA Nº 0561/21
15/07/2021, sendo adjudicado o objeto a empresa declarada
CONTRATADA: COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP
vencedora: Mapfre Seguros Gerais S/A. Não houve maniOBJETO: Fornecimento de cobertor e lençol - Valor Unitário
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está
– Item 1 - R$23,90 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso
Fernandes - Pregoeira. HOMOLOGO este procedimento
EXTRATO DE CONTRATO
licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Adilson
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2021
Vedroni - Secretário Municipal de Administração
ATA Nº 0562/21
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENModalidade: Pregão Eletrônico 284/2021 – Processo:
TOS LTDA
12.199/2021
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios - Valor
Objeto: Comunicamos a seguinte errata na publicação do
Unitário – Item 1 - R$2,85- SMAA – Antonio Pedro Pezzuto
dia 17 de julho de 2021: ONDE SE LÊ: Pregão eletrônico nº
Junior - Prazo de vigência: 12 meses.
171/2021 – Processo nº 11.543/2021. LEIA-SÊ: Pregão eleEXTRATO DE CONTRATO
trônico nº 284/2021 – Processo nº 12.199/2021. Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2021
AVISO
ATA Nº 0563/21
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
CONTRATADA: ALINE NICACIO ME
HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Fornecimento de telhas portuguesas e cumeeiras
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 279/2021 – Processo
- Valor Unitário – Item 1 - R$2,16- SMAA – Antonio Pedro
12.190/2021
Pezzuto Junior- Prazo de vigência: 12 meses.
Objeto: registro de preços para aquisição de encadernadoEXTRATO DE CONTRATO
ra, guilhotina, quadro branco e de avisos e flip chart, para
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2021
atendimento das unidades escolares. Secretaria Municipal
ATA Nº 0564/21
de Educação. Sessão pública realizada on line com início
CONTRATADA: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIdia 07/07/2021, sendo adjudicados os itens as empresas deVOS EIRELI
claradas vencedoras: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES

LTDA ME ( item 4); L.N.C. DISTRIBUIDORA (itens 2 e 3) e
MARGARETE C F DE SOUZA EPP (itens 1 e 5). Não houve
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão
está disponível no “Portal de Compras”. Adriana Táppro Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo
- Secretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 291/2021 – Processo
12.259/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de pedra brita,
para uso da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada on line com início dia
14/07/2021, sendo adjudicado o item a empresa declarada
vencedora: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (item 2) o item 1 foi fracassado. Não houve
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão
está disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
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.
331/2021, processo 12.593/2021, objetivando o registro de
preços para prestação de serviço com fornecimento de materiais para pintura predial nas unidades escolares e demais
prédios da Secretaria Municipal de Educação. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 03/08/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
285/2021 – PROCESSO Nº 12.215/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de chocolate em
pó e fubá em atendimento as unidades escolares da rede
municipal de ensino e demais Órgãos. Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 22/07/2021 às 14:00hs para continuidade
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
273/2021 – PROCESSO Nº 12.181/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das unidades escolares da rede
municipal de ensino e demais órgãos públicos. Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 22/07/2021 às 09:00hs para continuidade
dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 162/2021 – Processo
12251/2021
Objeto: Aquisição de veículos zero quilometro para a Frota
Municipal – Sec. Mun. de Administração. Sessão pública realizada “on line” com início no dia 12/07/2021, sendo adjudicados os itens as empresas declaradas vencedoras: ALPINIA
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. (item 3) e BELLSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (item 4). O item 1 foi deserto e o
item 2 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal
de Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira. HOMOLOGO
este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma
irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário Municipal de
Administração
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.
342/2021, processo 12.619/2021, objetivando a contratação
de empresa para fornecimento de postos de serviços terceirizados (jardineiro, pedreiro, pintor, carpinteiro e serralheiro).
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, 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.

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação
FUNDEB
Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
22/07/2021 – Quinta-feira – 14h

Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do
dia 25/06/2021;

Comunicação da Presidência;

Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações
de cada segmento;

Relatório das correspondências, recebidas e expedidas;
- Ofício nº 93/2021 – resposta ao Ofício FUNDEB nº 03/21:
novas classificações contábeis;
- Ofício nº 94/2021 – resposta ao Ofício FUNDEB nº 05/21:
Censo Escolar;
- Ofício nº 99/2021 – resposta ao Ofício FUNDEB nº 07/21:
Proposta orçamentária.
Ordem do dia

EDUCAÇÃO INFANTIL – APOIO SUPLEMENTAR –
Envio do parecer exercício 2015;

Elaboração e aprovação do calendário das reuniões
ordinárias de 2021;

Memorando nº 80/2021 – Lei de Proteção de Dados;

Ofício FUNDEB nº 08/21 – Solicita as rotas dos veículos do PNATE;

FUNDEB – Processos de pagamento – maio de
2021;

São José do Rio Preto, quarta-feira
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Jornal


FUNDEB – Processos de pagamento – junho de
2021;

FUNDEB – Parecer ao TCESP referente ao 2º trimestre;

Dep.Orçamentário: Receita e Despesa do Fundeb;

Dep. Orçamentário: Aplicação dos recursos próprios
e Fundeb;

PNATE – Receita e Saldo – junho de 2021;

PNATE – Processos de pagamento – junho de 2021.
Obs.: As observações do analítico deverão ser apresentadas
na reunião.
Fabiano de Jesus
Presidente
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 57/2021 – PROCESSO SICOM
3219/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção corretiva em chave eletrônica soft
starter conforme especificações e condições constantes no
termo de referência.
Tendo em vista a alteração da especificação do item 2 de
“reparo” para “substituição” no Anexo I, fica designado o dia
03.08.2021 a partir das 08h30 para a realização do pregão.
S. J. Rio Preto, 20.07.2021 – Alan SinibaldiCornachioni–
Pregoeiro
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
49/2021 – PROCESSO SICOM 3195/2021
Objeto: Aquisição de cabos de instrumentação para sistemas de controle e automação de poços e reservatórios.
Sessão pública realizada online no dia 02.07.2021, sendo
adjudicado o objeto à vencedora ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA para os lotes 01, 02 e 03. A íntegra
da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan SinibaldiCornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 49/2021 – PROCESSO SICOM 3195/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 19.07.2021 – Nicanor Batista Júnior
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº22/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO
nº18/2018 – PROC. nº 25/2018
Contratada:ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA.
Objeto: Rerratificação do 3º termo aditivo referente à contratação de laboratório especializado em coleta e análises
de água, sendo essa proveniente de manancial superficial,
manancial subterrâneo e para consumo humano, visando o
monitoramento das condições da Represa Municipal de São
José do Rio Preto, das condições do manancial subterrâneo,
aquíferos Bauru e Guarani.
Data da assinatura:20.07.2021 Valor total: R$ 683.048,98.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto,20.07.2021 –Nicanor Batista Junior– Superintendentedo SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO /
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021
Prezada,
NOME
INSCRIÇÃO
NOTIFICAÇÃO FISCAL
MUNICIPAL
ELLEN CRISTINA TEOPHILO PEREIRA
147.755/0
179/2021
Considerando que a Lei Municipal n.º 9.678/2006 prevê em seu art. 37, §3º, II, “e”,
que a Permissão de Uso será cassada caso o permissionário abandone o ponto ou
desista da atividade;
Considerando que o abandono ou desistência configura-se com o fechamento do
ponto, a inatividade do local ou o encerramento irregular da atividade, por prazo que
exceda a 30 (trinta) dias seguidos, ou a 60 (sessenta) dias interpolados no período de
um ano, sem a prévia comunicação da Secretaria gestora, sobre fato que impeça,
temporária ou permanentemente, que o permissionário continue no exercício da
atividade;
Considerando que fora verificada a ausência de atividade de forma a configurar a
inatividade.
Fica V.S.ª devidamente NOTIFICADA:
1 - Da abertura de processo administrativo de CASSAÇÃO do Termo de Permissão de Uso em vigência,
nos termos do art. 40, §3º, II, “e”, do Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º
18.374/2020;
2 - Da necessidade de RETIRADA do local dos equipamentos utilizados, no prazo de 10 (dez) dias;
3 - Fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da apresentação de
defesa por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente notificação.
4 - Haverá o cancelamento de ofício da Inscrição Municipal e da Permissão de Uso após o prazo para
recurso, ou do seu indeferimento.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
IFP/SEMDEC
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE
TURISMO / INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021
O permissionário relacionado abaixo, ficam devidamente NOTIFICADO dos seguintes termos:
NOME
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO FISCAL
Demetrius Ferreira
147.958/0
193/2021
Fernandes
Nos termos da legislação municipal vigente, relativa às Posturas Municipais, constatamos a(s)
seguinte(s) irregularidade(s):
IRREGULARIDADE / DISPOSITIVO LEGAL

RESOLUÇÃO N° 02, DE 19 DE JULHO 2021
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estabelece o regramento para a instalação das Unidades
Comerciais no Mercado Municipal.
Antonio Pedro Pezzuto Júnior, Secretário de Agricultura e
Abastecimento, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 73, incisos I e II da lei Orgânica do Município e Artigo 4º do Decreto nº 18.730, de 18 de novembro de 2020,
RESOLVE:
Artigo 1°Conforme determinado no §2º do artigo 4º, da Lei
nº 13.681, de 14 de dezembro de 2020, as Unidades Comerciais do Mercado Municipal deverão ser instaladas conforme
estabelecido em “Manual Técnico do Concessionário para
Instalação da Unidade Comercial”, Anexo I desta Resolução.
Artigo 2º O “Manual Técnico do Concessionário para Instalação da Unidade Comercial” contém o conjunto de normas
técnicas que padronizam, segundo regulamentações específicas, os critérios para a implantação da Unidade Comercial,
garantindo a padronização técnica e a segurança da estrutura física do Mercado Municipal.
Artigo 3ºO “Manual Técnico do Concessionário para Instalação do Mercado Municipal” discorre sobre os seguintes
pontos:
1.
Informações gerais.
2.
Nomenclatura dos elementos da Unidade Comercial.
3.
Projetos e laudos.
4.
Projeto de arquitetura:
4.1.
Planta de localização;
4.2.
Plantas de layout;
4.3.
Plantas de civil (demolir x construir);
4.4.
Plantas de piso, impermeabilização e pontos elétricos;
4.5.
Plantas de forro;
4.6.
Cortes: longitudinal e transversal;
4.7.
Elevações internas;
4.8.
Fachada e vitrine;
4.9.
Projeto de comunicação visual (incluindo planta,
vista, corte, materiais e dimensões do letreiro;
4.10. Memorial descritivo;
4.11. Perspectivas;
4.12. ART/RRT.
5.
Projeto e instalações de elétrica:
5.1.
Condições técnicas para fornecimento de energia;
5.2.
Quadros de distribuição;
5.3.
Eletrodutos e caixas;
5.4.
Condutores.
6.
Projeto e instalações de telefonia:
6.1.
Condições técnicas para ligação de linhas telefônicas.
7.
Projetos e instalações de ar condicionados:
7.1.
Código e normas aplicáveis;
7.2.
Balanceamento do sistema;
7.3.
Áreas técnicas e descarga de ar;
7.4.
Instalações e obrigações a cargo do concessionário.
8.
Descrição do sistema de ventilação e exaustão mecânica:
8.1.
Sistema de exaustão de coifas;
8.2.
Dimensionamento básico do sistema de exaustão de
coifas.
9.
Análise dos Projetos e Laudos.
10.
Implantação da Unidade Comercial:
10.1. Responsabilidades e obrigações gerais;
10.2. Horário de trabalho;
10.3. Segurança do trabalho;
10.4. Tapumes;
10.5. Fiscalização;
10.6. Acesso de pessoal;
10.7. Acesso de materiais;
10.8. Limpeza e entulho;
10.9. Instalação de Motores e outros Equipamentos;
10.10. Casos omissos.
Artigo 4º Os projetos e laudos para a instalação da Unidade
Comercial deverão seguir as diretrizes definidas no “Manual
Técnico do Concessionário para Instalação da Unidade Comercial” e enviados digitalizados nas extensões pdf ou dwg
para o e-mail: mercadomunicipal@riopreto.sp.gov.br.
Artigo 5º A tramitação para análise dos projetos e laudos
para a instalação da Unidade Comercial estão estabelecidas
no item 9 do “Manual Técnico do Concessionário para Instalação da Unidade Comercial”.
Artigo 6º Os casos sem previsão no “Manual Técnico do
Concessionário para Instalação da Unidade Comercial” deverão ser protocolados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento para análise.
Artigo 7ºAs despesas com a execução dessa Resolução
ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Artigo 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 19 de julho de 2021.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

Unidade comercial:

Os espaços sicos do Mercado Municipal classiﬁcados como
Bancas, Boxes e Células.
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Fundado em 19 de julho de
1944 o Mercado Municipal de São José
do Rio Preto foi escolhido pela
população como uma das sete
maravilhas da cidade.
O prédio é inspirado no
Movimento Art Déco e tombado pelo
Comdephact - Conselho Municipal de
Defesa do Patrimônio Histórico,
Ar�s�co, Cultural e Turís�co.

MERCADO MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Um prédio de valor histórico e
sen�mental p ara o mu n icíp io,
representação de uma das
organizações comerciais mais an�gas
do centro comercial da cidade, o
Mercado Municipal, reformado e
revitalizado, ganhou regramento para a
organização das unidades comerciais
em seu interior, implementando
modernidade e segurança, ao mesmo
tempo que mantém suas
caracterís�cas arquitetônicas que tanto
encantam aos visitantes de todo o país.

A NÃO REGULARIZAÇÃO IMPLICARÁ
EM MULTA / SANÇÃO DE:

Muitos permissionários, agora
concessionários do Mercado
Municipal, ajudaram a construir a
história deste patrimônio, oferecendo
produtos que fazem parte da vida, do
co�diano e da tradição rio-pretense.

MANUAL TÉCNICO
DO CONCESSIONÁRIO
PARA INSTALAÇÃO
DA UNIDADE COMERCIAL
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NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, FOI NOTIFICADO DA ABERTURA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, ABRINDO-SE PRAZO DE 60
(SESSENTA) DIAS, PARA A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS , CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO,
SOB PENA DE CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO –
NOTIFICAÇÃO Nº 89/2021, 27/04/2021.

Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas IFP/SEMDEC

Aquele que detém a concessão onerosa de uso da unidade comercial.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Escritório de Gerenciamento de Projetos e Polí cas Públicas
´´Manual Técnico do Concessionário para Instalação da Unidade Comercial´´
maio/2020 - 1ª Publicação
julho/2021 - 1ª Revisão

- MULTA DE 05 (CINCO) UFMS
POR FALTA DE TERMO DE
PERMISSÃO DE USO.
- LACRAÇÃO DO
FOI NOTIFICADO E INFORMADO EM 21/01/2021 – QUE O NÃO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO EM EQUIPAMENTO/BOX.
VIRTUDE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AMBULANTE, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONTÍNUOS OU - APREENSÃO DE PRODUTOS E
NÃO, DARIA INÍCIO AO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, MERCADORIAS.
DE ACORDO COM A ALÍNEA “B”, INCISO I, § 3º, DO ARTIGO 37, DA LEI MUNICIPAL N.º 9.678/2006,
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº .13.449/2020, CONCEDENDO-LHE O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
QUITAÇÃO E/OU DEFESA.

I – FOI CASSADO O TERMO DE PERMISSÃO DE USO E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM
ALÍNEA “B”, INCISO II DO § 3º DO ARTIGO 37, DA LEI MUNICIPAL N.º 9.678/2006, REDAÇÃO DADA PELA
LEI Nº .13.449/2020.
II – DEVERÁ RETIRAR DO PONTO TODOS OS EQUIPAMENTOS, MERCADORIAS E PRODUTOS NO PRAZO DE
10 (DEZ) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO, FICANDO IMPEDIDO DO
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO LOCAL.
III - PODERÁ, NO MESMO PRAZO PREVISTO NO ITEM “II”, APRESENTAR DEFESA, SEM PREJUÍZO DO
CUMPRIMENTO DE DESOCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.

Concessionário:

Lei Municipal nº 13.681, de 14 de dezembro de 2020

Existência de débitos em aberto, pelo não pagamento do preço público por mais de 06 meses (art. 37, §
3º, inciso I, alínea “b” e inciso II, alínea “b”, da Lei Municipal n.º 9.678/2006, redação dada pela lei nº
13.449/2020).

VENCIDO OS PRAZOS E MEIOS LEGAIS E NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS; FICA V. S.ª
DEVIDAMENTE NOTIFICADO:

B-7
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E ste M a n u a l d o
Concessionário é o instrumento que
organiza a ocupação das unidades
comerciais no Mercado Municipal,
garan�ndo a segurança e a
padronização para todos.
Aqui estão dispostas as regras
e exigências técnicas para a instalação
das diferentes unidades comerciais,
atendendo a todos os padrões
r e g u l a m e n t a r e s d e s e g u ra n ç a
atualmente norma�zados pelos órgãos
ﬁscalizadores.
O regramento trazido no
Manual Técnico do Concessionário visa
garan�r a beleza e a funcionalidade dos
espaços do Mercado Municipal, um
local onde se destacam as cores,
cheiros e sabores de produtos que são
uma atração a parte.
São José do Rio Preto, julho
de 2021
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento
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São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de julho de 2021

Jornal
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Contratação de
arquiteto / engenheiro

Como funciona a liberação do projeto?

A primeira providência do concessionário
é a contratação de proﬁssionais
capacitados para o desenvolvimento do
projeto arquitetônico e laudos ou projetos
das instalações, de acordo com as normas
da ABNT e demais legislações aplicáveis.

Os projetos e laudos deverão ser enviados
digitalizados em pdf e na extensão dwg para o email: mercadomunicipal@riopreto.sp.gov.br,
acompanhados das respec�vas ART´s / RRT´s
assinadas, boleto e comprovante de pagamento.

Mesmo que não altere nada em sua nova
unidade comercial, deverão ser emi�dos
laudos das instalações com as
resepec�vas ART/RRT´s (documentos que
atestam a responsabilidade técnica pelos
laudos/projetos).
O concessionário deverá cer�ﬁcar-se de
que os proﬁssionais contratados tenham
experiência com o �po de projeto a ser
desenvolvido.
O proﬁssional contratado pelo
concessionário deverá fazer contato com
a equipe técnica responsável pelo
Mercado Municipal para tratar das
questões referentes aos projetos e laudos
e ter conhecimento deste Manual na
íntegra.
O proﬁssional contratado deverá
conhecer o espaço e conferir as medidas
para não haver divergências entre as
medidas do local e no projeto ﬁnalizado.

Na planta de forro deve constar:
a Legendas dos �pos de forros u�lizados com indicação de pé direito;
a Alçapão para manutenção mínimo de 60 x 60 cm;
a Paginação de luminárias;
a Legenda dos �pos de luminárias u�lizadas no projeto;
a Especiﬁcação das lâmpadas.
Caso seja man�do o forro existente deverá ser indicado em corte memorial.
A ﬁxação de suportes para instalações em geral ou para sustentação do forro de gesso da unidade
comercial deverá ser feita através de estrutura auxiliar apoiada ao piso, respeitando a carga máxima
permi�da na laje (300 kg/m²).
O pé direito mínimo é de 2,50 m livre. (Exceto os já existentes)
Não será permi�do a instalação ou armazenamento de quaisquer materiais no espaço acima do
forro.
Poderá ocorrer passagem de instalações de uso comum da galeria junto ao teto, paredes, pilares ou
pisos da unidade comercial. Estas instalações não podem, em hipótese alguma, ser removidas ou
realocadas.
Todas as instalações de uso comum existentes na unidade comercial deverão ser man�das intactas.

Os projetos e laudos apresentados serão analisados
pela equipe técnica responsável pelo Mercado
Municipal.
Em caso de pendências, será encaminhada análise
com as revisões a serem atendidas.
O proﬁssional contratado deverá fazer as revisões e
reencaminhar o projeto em até 3 (três) dias úteis.

4.6 Cortes: longitudinal e transversal

Com os projetos e laudos aprovados com as
respec�vas ART´s/RRT´s, o concessionário deverá
emi�r o SEGURO para implantação da loja e a
ART/RRT de execução (responsável técnico pela
obra).

Os cortes devem mostrar:
a Altura da comunicação visual;
a Altura boca da unidade comercial, acesso e fechamentos;
a Cotas de nível da unidade comercial e do mall;
a Pé direito.

A liberação da implantação da unidade comercial
será formalizada por meio de e-mail.

4.7 Elevações Internas
Devem mostrar o layout da unidade comercial, equipamentos e acabamentos.

A instalação (ou obra) da unidade comercial deverá
estar de acordo com os projetos .
O concessionário é responsável pelas adequações
da infraestrutra.

Nomenclatura dos elementos da unidade comercial
Limitador de loja

4.8 Fachada / Vitrine
Para o projeto de fachada(s) deverão ser respeitados os limites da unidade comercial a ser ocupada
pelo limitador metálico horizontal e ver�cal (quando houver). Os divisores metálicos são parte da
galeria e não deverão ser pintados.
Para instalação de letreiro/luminoso, portas de enrolar ou toldo, prever estrutura metálica auxiliar
autoportante devidamente dimensionada (colocar em nota).
Os vidros u�lizados nas vitrines, por questão de segurança, deverão ser obrigatoriamente
temperados ou laminados com espessura mínima de 10 mm, incolores, estar indicados no projeto,
com transparência de 100%.
Vitrines deverão obrigatoriamente ser alinhadas com o mall e deve ser previsto rodapé ou mureta de
material resistente e imune à água (altura 15 cm).
É proibida a aplicação de adesivo de propaganda na vitrine.
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Área para
comunicação visual

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

4.5 Plantas de Forro (Item exclusivo para BOXES)

Boca de loja = altura do
piso ao início da área de
comunicação visual
Soleira
Mall = Espaço de uso da Galeria
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LUMINOSO DEVE TER LARGURA TOTAL DA FACHADA OU
PREVER FUNDO COM ESPESSURA MÍNIMO DE 2 CM
RODATETO
LIMITADOR
HORIZONTAL

ÁREA PARA
LUMINOSO

Projeto de Arquitetura

LIMITADOR
VERTICAL

Deverá ser apresentado projeto execu�vo de arquitetura;

Deverão ser enviados os projetos digitalizados em PDF e na extensão DWG (Autocad);
MURETA OU RODAPÉ
EM MATERIAL
RESISTENTE
LOJA
0,00m

Sem escala

Prever estrutura auxiliar metálica autoportante.
No caso de unidades comerciais externas ou com aberturas para o lado externo, deverá ser do �po
´´cega´´ ou conforme deﬁnição da equipe técnica responsável pelo Mercado Municipal.
Para fechamentos, os mesmos deverão seguir o padrão na cor, possuir visor transparente, além de
tranca e cadeados nas laterais.
O concessionário é responsável pela unidade comercial e por todo o conteúdo da mesma e assume
todas as responsabilidades no caso de arrombamento.
IMPORTANTE: É recomendado executar rodapé ou mureta de 15 cm feito de material resistente a
impacto e imune à água. (Item exclusivo para BOXES)

a Plantas de layout

4.9 Projeto de Comunicação Visual

a Planta de civil (demolir x construir)

Deve ser apresentado projeto do letreiro/luminoso, incluindo planta, corte e vista com especiﬁcação
de materiais, ﬁxação, dimensões, métodos de iluminação e voltagem (todos os meios de ﬁxação,
cabos, suportes, tubos, lâmpadas, transformadores e outros acessórios necessários deverão ﬁcar
ocultos).
Não serão permi�dos letreiros com impressão digital, adesivos e lonas vinílicas.
Cada unidade comercial só pode ter um letreiro contendo apenas o nome fantasia.
Os letreiros/luminosos poderão ser em letra caixa (ex.: PVC expandido, mdf ou acrílico recortado) ou
backlight, não sendo admi�do funcionamento intermitente.
Os letreiros/luminosos poderão avançar no máximo 10 cm além do alinhamento da fachada com
dimensões deﬁnidas, não sendo permi�dos do �po bandeira, giratórios, luminosos com ﬁlete de
neon expostos, devendo tais ﬁletes ser protegidos com chapa acrílica ou outro material.
Qualquer mudança nos letreiros/luminoso deverá ser previamente autorizada pela administração
do Mercado Municipal.
As plantas baixas devem contemplar a projeção do letreiro/luminoso que estará ﬁxado na fachada.
Se a dimensão do letreiro for menor que a área des�nada à comunicação visual, deverá ser previsto
um fundo (base) com espessura mínima de 2 cm.

a Planta de piso com pontos elétricos
a Planta de forro
a Cortes: longitudinal e transversal
a Elevações internas
a Fachada / Vitrine
a Projeto de comunicação visual (incluindo planta, vista, corte, materiais e
dimensões do letreiro)
a Memorial descri�vo em formato A4
a Perspec�va(s)
a RRT / ART
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Deve ser entregue a implantação do trecho da galeria com a localização da unidade comercial.

4.2 Plantas de Layout
Deve conter o layout da unidade comercial com mobiliário e indicação de dimensões, materiais,
níveis e demais informações per�nentes.
IMPORTANTE: As unidades comerciais que �verem balcão ﬁxo, deverão prever no projeto a
instalação de bancos ﬁxos, não sendo permi�do o avanço do projeto para as áreas comuns.
Indicar o que existe e o que será man�do.
O layout do estoque / depósito / mezanino (apenas nas unidades comerciais iden�ﬁcadas como
boxes) deverá estar contemplado na planta de layout.

4.3 Plantas de Civil
As plantas de civil tem o obje�vo de informar o que será man�do, demolido e construído.
Nenhuma das estruturas do Mercado Municipal poderá sofrer qualquer �po de interferência
provisória e/ou permanente. Incluem-se nestes casos: blocos, vigas, pilares, lajes, etc.
Não é permi�do que nenhum �po de tubulação (instalação elétrica, hidráulica, dados, etc.) seja
embu�da nas alvenarias da unidade comercial.
Recomenda-se o uso de alvenaria auxiliar em drywall ou tubulações aparentes (indicar em projetos).
Nenhuma parede pode ser u�lizada para sustentar ou apoiar qualquer elemento. Caso necessário
deverá ser prevista estrutura auxiliar independente.

4.4 Plantas de Piso, Impermeabilização e Pontos Elétricos
Nesta planta deverão ser apresentados os acabamentos e todos os pontos de elétrica da unidade
comercial com legenda iden�ﬁcando cada um deles (alturas, �pos, piso ou parede, embu�do ou
aparente, existente a ser man�do ou novo, quadro de luz / distribuição, etc.).
O piso existente DEVERÁ ser man�do e deverá ser indicado na planta de layout, corte e memorial.
Na planta de piso deverá constar:
a A cota de nível interna da unidade comercial e a cota do mall;
a Legenda dos materiais u�lizados com descrição dos mesmos e locais com
impermeabilização;
a Pontos elétricos, quadro de QGBT, luz.
Cota de nível do piso da unidade comercial: o piso acabado deverá estar 2 cm acima do nível do mall.
Piso junto à fachada/vitrine: No caso de recuo da fachada e/ou da porta de entrada da unidade
comercial, o mesmo deverá receber o acabamento e paginação do piso aplicado no mall (solicitar ao
GPA especiﬁcação). A aplicação deve ser até o novo alinhamento da unidade comercial e ﬁcará a
cargo do concessionário. (Item exclusivo para BOXES)
Soleira: prever soleira sob a porta de entrada, de forma que o piso interior da unidade comercial não
ﬁque aparente do lado de fora quando es�ver fechada.
Trilhos: Qualquer trilho que venha a exis�r para fechamento de porta, deverá ser embu�do no
contrapiso interno da unidade comercial, com a sua super cie superior coincidindo com o nível do
piso acabado da unidade comercial e do mall, sem ressalto.
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Os aparentes devem ser rígidos de aço galvanizado do �po pesado, conforme NBR 5.624/1988.
Os embu�dos em piso ou alvenaria devem ser em PVC rígido an�chama classe A do �po pesado,
conforme NBR 6.150/1980. Ambos devem atender o diâmetro mínimo estabelecido pela ABNT.
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Apresentar em formato A4, iden�ﬁcado com nome fantasia, número da unidade comercial e dos
dados do Mercado Municipal.
O conteúdo deve explicar de forma clara e completa o que será feito na unidade comercial ou
man�do sem alteração.
Citar todos os �pos de acabamentos que serão empregados no projeto e técnicas.
Quando o projeto revisado for entregue para nova análise, o memorial descri�vo deve ser entregue
novamente com as devidas revisões.

4.11 Perspec va(s)
Sempre que possível, apresentar perspec�vas externas e internas, mostrando materiais,
equipamentos e técnicas empregadas no projeto.
OBSERVAÇÃO: Esse item não é obrigatório.

4.12 ART / RRT
Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica do autor do projeto.
Deverá ser entregue cópia digitalizada da ART/RRT do projeto assinada, com boleto e comprovante
de pagamento.
ART/RRT exigidos para: Projeto Arquitetônico, Projeto de Execução, Projeto Elétrico, Estrutura
Metálica e Estrutural quando necessário.
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Projeto e Instalações de Telefonia

Todas as instalações internas de telefonia, bem como todos os materiais e equipamentos aplicados
na sua construção devem obedecer, integralmente:
a As prescrições da NBR 13.726 e NBR 13.727;
a Todas as disposições apresentadas neste Manual Técnico do Concessinário;
a Outras determinações em caráter especial que sejam estabelecidas pelo Mercado
Municipal.

6.1 Condições Técnicas para Ligação de Linhas Telefônicas
Cabe ao concessionário a instalação de um cabo telefônico entre o Distribuidor Geral (DG) do edi cio
e o Quadro de Distribuição (QD) a ser instalado na unidade comercial. A ligação é feita através de
cabo de 2 pares, Categoria S.
Cabe ao concessionário efetuar os pedidos de vistoria e ligação junto à concessionária de serviço
telefônico, em tempo hábil para que as ligações sejam feitas dentro dos prazos requeridos. São de
responsabilidade do concessionário quaisquer ônus que decorrerem da ligação.
O fornecimento de linha e serviço telefônico é feito pela concessionária de telecomunicações local,
as trata�vas e contratação de serviços são feitas diretamente entre o concessionário e a
concessionária.
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Com estas informações tem-se como obje�vo determinar as condições técnicas básicas para projeto
e instalação de sistemas de ar condicionado, ven�lação e exaustão mecânica a serem instalados e
implantados pelos concessionários.

7.1 Código e Normas Aplicáveis
As prescrições constantes no presente documento e nas seguintes normas:
a a) ABNT-NBR 16.401-1 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Parte 1: Projeto das Instalações.
a b) ABNT-NBR 16.401-2 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Parte 2: Parâmetros de Conforto Técnico.
a c) ABNT-NBR 16.401-3 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários Parte 3: Qualidade do Ar Interior.
a d) Portaria do Ministério da Saúde GM/MS nº 3.523.
a e) As normas da Prefeitura e Corpo de Bombeiros do Município.
a f) A norma da ABNT-NBR 14.518 - Sistemas de Ven�lação para Cozinhas Proﬁssionais.
ASHRAE, ARI,
AMCA, SMACNA,
ABCPermissionário
e ADC serão
MUNICIPAL
- Manual do
12Nos casos omissos as recomendações da MERCADO
consideradas como padrões de referência.

7.2 Balanceamento do Sistema

Projeto e Instalações Elétricas

As instalações, materiais e equipamentos de energia elétrica especiﬁcados em projeto e u�lizados
na construção devem obedecer:
a As normas NBR 5.410/04 e NR-10;
a Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
a Demais Normas Brasileiras;
a O disposto no presente manual;
a Outras determinações em caráter especial que sejam estabelecidas pela GPA Malls.
O consumo de energia deve ser medido individualmente para cada unidade comercial. O custo
referente ao medidor é de responsabilidade do concessionário, sendo o custo de energia consumida
pago pelo concessionário, conforme os termos do contrato de concessão onerosa de uso.
O quadro de distribuição deve possuir disposi�vo de corrente diferencial de fuga a terra com
sensibilidade a ser especiﬁcada em projeto (este será fornecido a cada concessionário).

5.1 Condições Técnicas para Fornecimento de Energia
As instalações elétricas da unidade comercial devem apresentar fator de potência de acordo com as
exigências da ABNT.
Para lâmpadas de descarga com alto fator de potência é obrigatório o uso de reatores, e
recomendado o uso de reatores eletrônicos para lâmpadas de descarga.
Os equipamentos ou disposi�vos para corrigir o fator de potência e/ou efeitos de perturbações
produzidos pelas instalações dos concessionários, devem ser instalados no interior da unidade
comercial.
O custo das instalações é de total responsabilidade do concessionário.
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Todos os condutores u�lizados nas instalações de energia elétrica devem ser em cobre eletrolí�co,
de alta pureza com isolamento em composto plás�co an�chama, baixa emissão de gases tóxicos, ao
menos no trecho alimentador do quadro geral e sistema metriﬁcado.
Fabricados segundo as especiﬁcações NBR 6.880 e NBR 7.288 da ABNT, aplicáveis aos condutores
elétricos para a tensão efe�va de 750V e 1kV.
É proibida a instalação de ﬁos aparentes ou canaletas �po duplast.
Não são admi�dos ﬁos paralelos e nunca pode ser conectado o ﬁo terra ao ﬁo neutro.
A especiﬁcação dos condutores deve ser adequada à instalação prevista, atender às prescrições da
NBR 5.410/04 e às recomendações dos fabricantes.
São adotadas as seguintes cores para os condutores:
Fase - F Fase - R
preta
Fase - S
vermelha
Fases - T
brancas
Neutro
azul claro
PE (proteção)
verde ou verde/amarelo

Projetos e Instalações de Ar Condicionados

4.10 Memorial Descri vo

4.1 Planta de Localização

MERCADO MUNICIPAL - Manual do Concessionário

LIMITADOR
VERTICAL

Corte da fachada - rodateto, letreiro/luminoso e vitrine (sem escala)

a Planta de localização

5.3 Eletrodutos e Caixas

5.4 Condutores

Elementos da fachada

No projeto execu�vo de arquitetura deverão ser apresentados os seguintes documentos (térreo e
mezanino quando houver):

Cada unidade comercial deve prever a instalação do seu Quadro Geral de Distribuição, onde é
conectado o alimentador.
O Quadro de Distribuição deve apresentar as seguintes caracterís�cas:
a a) Painel auto-portante contendo disjuntor geral tripolar em caixa moldada;
a b) O quadro deve atender à legislação vigente e a NBR 5410:2004, conter barramentos
separados e adequadamente ﬁxados para a distribuição de cargas;
a c) Os barramentos de distribuição de neutro devem ser isolados dos outros elementos do
quadro, inclusive da sua carcaça, e devem permi�r a ﬁrme ligação dos condutores por
meio de conectores apropriados;
a d) Os barramentos de distribuição rígidos devem ser em cobre eletrolí�co com 99,9% de
pureza;
a e) O disjuntor geral deverá ter corrente de curto circuito, com capacidade nominal igual ou
limitada à corrente de projeto, e com bornes de ligação adequados para ligação de cabos
nas bitolas do alimentador;
a f) Os circuitos derivados protegidos por disjuntores termomagné�cos em caixas
moldadas, devem atender a polaridade de cada circuito, conforme o caso mono, bi ou
tripolares; não é permi�da a associação de disjuntores, mono ou bipolares, para proteção
de circuitos bifásicos ou trifásicos;
a g) Instalar proteção sica para o barramento do quadro (acrílica) para que as partes
energizadas não ﬁquem acessíveis;
a h) Deverá ser apresentado quadro de cargas trifásico e as cargas serem projetadas para
haver balanceamento entre as fases R>S>T; sendo permi�do no máximo 10% de variação
de corrente entre as fases (diagrama uniﬁlar);
a i) Cada disjuntor deve ter iden�ﬁcado seu circuito correspondente por plaquetas acrílicas;
a j) O disjuntor geral de proteção deve ser dimensionado para haver sele�vidade de
abertura com disjuntor geral no quadro alimentador das unidades comerciais.

Os perﬁlados e eletrocalhas devem ser metálicos da linha semipesada, lisos com galvanização
eletrolí�ca ou de chapa pré-zincada, com tampa e ﬁxação adequada.
Os rabichos derivados dos perﬁlados que conectam a alimentação das luminárias devem ser em
cabo PP, ter prensa-cabo na saída e serem ligados através de conjunto plugue-tomada 2P+T.
O sistema de eletrodutos deve ser construído sempre com caixas de passagem em todas as deﬂexões
e terminações.
As caixas de passagem devem ser dimensionadas e instaladas para pemi�r a adequada instalação
dos condutores e o bom acabamento da instalação.

LARGURA

Projeto de arquitetura (obrigatório)
Projeto ou laudo de exaustão (quando houver)

Os projetos deverão apresentar condições gráﬁcas básicas para compreensão (NBR 6492 Representação de Projetos de Arquitetura).

5.2 Quadros de Distribuição

MERCADO MUNICIPAL - Manual do Concessionário

Projetos e Laudos

Nos projetos deverão constar:
a Nome fantasia e número da unidade comercial;
a Nome e número do Mercado Municipal;
a Dados do proje�sta;
a Número da ART / RRT do respec�vo projeto.
(Poderá ser u�lizado carimbo padrão enviado pelo GPA)

As seguintes observações devem ser obedecidas em todas as instalações de energia elétrica interna
das unidades comerciais:
a a) Os circuitos das unidades comerciais devem ser protegidos (exclusiva ou cole�vamente)
por disposi�vos de proteção: por corrente residual-diferencial (disposi�vos DR) de alta
sensibilidade, com corrente de disparo a ser especiﬁcado em projeto. É permi�da a
alterna�va de instalação de um único disposi�vo DR na entrada geral do quadro da
unidade comercial;
a b) Os circuitos devem ter condutor de aterramento. Todos os equipamentos (tubulações,
estruturas, caixas, quadros, luminárias, etc.) metálicos devem ser interligados ao
condutor de aterramento;
a c) A alimentação de luminosos de fachada e vitrines deve ser feita por circuito
independente des�nado exclusivamente para essa carga e temporizador com �mmer
próprio obedecendo ao programa horário do GPA.

MERCADO MUNICIPAL - Manual do Concessionário
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COMUNICAÇÃO
VISUAL
(ALTURA
VARIÁVEL)

Informações Gerais

BOCA DE LONA (ALTURA VARIÁVEL)
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De forma a garan�r a operação do(s) sistema(s) que atende(m) a unidade comercial dentro dos
parâmetros previstos em projeto, o concessionário deverá providenciar junto ao seu instalador, todo
o balanceamento dos sistemas de ar condicionado, ven�lação e exaustão mecânica.
Caso solicitado pela equipe técnica responsável pelo Mercado Municipal, o concessionário deverá
apresentar relatório do respec�vo balanceamento.

7.3 Áreas Técnicas e Descarga de Ar
Deﬁnir previamente em conjunto com o responsável pela manutenção do GPA os pontos para
tomada de ar exterior, descarga de ar dos sistemas diversos e áreas técnicas externas para instalação
das unidades condensadoras.

7.4 Instalações e Obrigações a Cargo do Concessionário
Plataforma técnica para instalação dos equipamentos no interior da unidade comercial, deverá ser
providenciada e custeada pelo próprio concessionário, em estreita interação com o GPA Malls
(localização, pesos, limitações, etc.) e apresentar o projeto estrutural para aprovação.
Toda e qualquer instalação de dutos (captação e descarga de ar), tubulações de gás refrigerante, etc.,
que tenham que possuir encaminhamento para fora da unidade comercial, não poderá, sob hipótese
alguma, ser instalada no interior de outras unidades comerciais.
Todos os serviços de fechamento e/ou vedação de aberturas (paredes, tetos, pisos, telhados, etc.),
deverão ser executados e custeados pelo próprio concessionário.

MERCADO MUNICIPAL - Manual do Concessionário
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São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de julho de 2021

Jornal

8

Descrição do Sistema de
Ventilação e Exaustão Mecânica

10.3 Segurança do Trabalho

Deverá ser apresentado ART, laudo e projeto de renovação de ar para instruir o processo.

8.1 Sistema de Exaustão de Coifas (Item exclusivo para BOXES)
O projeto, fornecimento e instalação dos sistemas de exaustão de coifas deverá atender
rigorosamente ao indicado na presente instrução/documento e na norma Brasileira ABNT 14.518
(úl�ma versão), de forma a aumentar a segurança operacional da instalação e/ou sua eﬁciência
operacional.
Os sistemas deverão ser sempre individuais por unidade comercial, compostos basicamente (mas
não limitados a estes) dos seguinte equipamentos:
a a) Ven�lador centrífugo de simples aspiração, com rotores de pás para trás, portas de inspeção na
voluta e dreno, mancais fora do ﬂuxo de ar e acionamento por correias e polias. O ven�lador deverá
ser diretamente conectado ao duto de exaustão.
a b) Conexão ﬂexível em material incombus�vel e estanque a líquidos nas junções entre duto +
ven�lador e duto + lavador de ar ou ﬁltro eletrostá�co (o proje�sta deve selecionar a opção
per�nente de acordo com os gases a serem tratados). O material empregado deve proporcionar uma
resistência ao fogo de acordo com a ABNT NBR 14.518.
a c) Lavador de ar e ﬁltros eletrostá�cos localizados entre as coifas e o ven�lador de exaustão ou ﬁltros
eletrostá�cos dotados de ven�ladores incorporados. Os ﬁltros deverão ser instalados,
preferencialmente, próximos às coifas de tal forma a minimizar o acúmulo de gordura nas redes de
dutos.
a d) Coifas fabricadas em chapa de aço inoxidável soldada, devendo empregar no mínimo bitola 20
(espessura de 0,94 mm) ou chapa de aço carbono com no mínimo bitola 18 (espessura de 1,09 mm),
providas de calhas de coleta de gordura em toda volta e bujões de dreno.
a e) Filtros inerciais nas coifas, com ajuste da distância entre as placas, fabricados em material
metálico, não sendo aceito o uso de ﬁltros do �po ´´ colméia´´.
af) Dutos executados em chapa de aço preta ou aço inoxidável, ambos com bitola 16 no mínimo
(espessura de 1,37 mm), sendo sua fabricação totalmente soldada, tanto nas juntas longitudinais
como transversais de união entre diferentes seções e sem veias direcionais internas. Só será aceito o
uso de ﬂanges nos pontos de conexão do duto à equipamentos (ven�ladores, coifas, etc.), devendo
os ﬂanges serem dotados de juntas em material resistente a fogo, considerando as recomendações
da NBR 14.518.
a g) Os dutos deverão ser isolados termicamente com material apropriado para altas temperaturas.
a h) Os dutos deverão ser providos de portas de inspeção com espaçamento e dimensões capazes de
permi�r visita e completa limpeza interna dos mesmos. As portas deverão ser convenientemente
posicionadas em locais que permitam o acesso às mesmas, devendo estas ser claramente indicadas
nos projetos.
ai) Sistema de ex�nção através de injeção de CO2 ou outro sistema de acordo com a ABNT NBR 14.518.
aj) Damper corta-fogo dotado de acionamento automá�co e manual. O sistema automá�co deverá
ser por meio de solenóide elétrica que liberará a atuação da mola de fechamento do damper (não
deverá ser empregado plug fusível). Deverão ser instalados dampers basicamente nos seguintes
pontos:
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a Nos dutos de exaustão junto a cada coifa, devendo ser instalado um damper e um
elemento sensor de fogo (para envio de sinal de acionamento do damper).
a Nos dutos de exaustão junto à saída da unidade comercial (no ponto onde o duto
ultrapassa os limites da unidade comercial), devendo ser instalado um damper e um
elemento sensor de fogo (para envio de sinal de acionamento do damper).
a Nos demais pontos indicados na norma da ABNT NBR 14.518.
NOTA: Este damper deverá operar em conjunto com o sistema de ex�nção de incêndio, de forma a
fechar quando este for acionado e vice-versa.
O ar exaurido deverá ser sempre lançado para cima, conforme indicado no detalhe �pico constante
da presente norma. Em nenhuma hipótese o ar exaurido deve ser lançado próximo a tomadas de ar,
portas ou janelas.
Todos os elementos e equipamentos do sistema deverão ser convenientemente instalados, de forma
a possibilitar a manutenção dos mesmos. Atenção especial deverá ser dada aos dutos de exaustão,
de forma a não obstruir o acesso aos mesmos para limpeza (portas de visita instaladas nos dutos).
Para que seja feita inspeção visual e manutenção da rede, os dutos devem ser instalados aparentes,
ou embu�dos onde seja de fácil acesso através de forro removível. Todo o sistema, após sua
montagem, deverá ser balanceado e testado.
Todos os equipamentos des�nados a cocção deverão ser elétricos ou a gás, não sendo aceito o uso
de carvão ou lenha para tal ﬁm. Esta medida visa diminuir o risco de incêndio nos sistemas de
exaustão, devido a impregnação dos dutos e equipamentos do sistema com par�culas de carvão.

8.2 Dimensionamento Básico do Sistema de Exaustão de Coifas
A vazão de ar das coifas deverá atender, no mínimo, o indicado pela Norma Brasileira ABNT NBR
14.518, item 5 - Componentes do Sistema.
Todos os dutos de exaustão que atendem a sistemas de exaustão com geração de gordura deverão
ser calculados para uma velocidade interna mínima do ar igual a 2000 FPM (10 m/s) em toda a
extensão, ou seja, desde a coifa até o ponto de descarga. Desta forma, deseja-se reduzir o acúmulo
de gordura nas paredes internas do duto.

Análise dos Projetos e Laudos
Os projetos e laudos deverão ser enviados digitalizados em pdf e na extensão dwg para o e-mail:
mercadomunicipal@riopreto.sp.gov.br, acompanhados das respec�vas ART´s / RRT´s assinadas,
boleto e comprovante de pagamento.
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Os projetos e laudos apresentados serão analisados pela equipe técnica responsável pelo
Mercado Municipal.

Todo empregado do concessionário cujo serviço exigir proteção especial, deverá receber
equipamento de proteção individual e cole�vo de proteção, fornecido pela empresa contratada pelo
concessionário.
Devem ser u�lizados calçados fechados, capacetes e crachá de iden�ﬁcação.
O concessionário, no período de obra, deverá equipar a unidade comercial com ex�ntores de
incêndio de água pressurizada e pó químico, de acordo com a exigência legal.
Todos os acidentes deverão ser informados imediatamente aos responsáveis pela administração do
Mercado Municipal, sem que isto implique na par�lha de sua responsabilidade, que é única e
exclusiva do concessionário.
Quando ocorrer algum acidente com funcionários do concessionário, o acidentado deverá ser
socorrido, transportado e acompanhado por um representante do mesmo, que se incumbirá de
tomar as medidas cabíveis. Portanto, é obrigatória a permanência de pelo menos 02 (duas) pessoas
no interior da unidade comercial durante a execução dos serviços.
O concessionário deverá cumprir leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, além
das con�das neste manual.
Chama-se especial atenção para o grande risco de incêndio na fase de instalação da unidade
comercial, causado por negligência, como curto-circuito, faíscas de ligamento e maçaricos
associados a materiais combus�veis, vapores de cola, etc. Assim, o concessionário e o responsável
técnico da obra, deverão manter a mais rigorosa vigilância sobre os fatos acima citados, ﬁscalizando
com atenção o cumprimento de todas as normas de segurança, posto que serão os únicos
responsáveis por sinistros decorrentes de negligência de seus prepostos.
Não será permi�do o uso de fogareiros, marmiteiros, etc. dentro da unidade comercial no período de
obras.

Protocolo de documentos e projetos:

mercadomunicipal@riopreto.sp.gov.br

10.4 Tapumes
A obra deverá ser executada dentro dos limites da área ú�l da unidade comercial (tapume), sendo
proibido o uso de áreas comuns (mall e áreas externas) para tal ﬁnalidade, bem como estoque
temporário.
A instalação do tapume (dimensões e artes) deverá ser aprovada pela equipe técnica do Mercado
Municipal.

MERCADO MUNICIPAL - Manual do Concessionário
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A isenção de tapume (e empapelamento da vitrine) deve ser alinhada com a equipe técnica do
Mercado Municipal.
O tapume deve ser feito em divisória �po naval branca, com ferragens e porta branca.
A ﬁxação não pode causar danos às instalações e estruturas existentes no mall.
O tapume deve garan�r a estanqueidade, sendo fechado por todos os lados.
A re�rada do tapume somente poderá ser efetuada após a vistoria ﬁnal e liberação pela equipe
técnica do Mercado Municipal.

10.5 Fiscalização
O Mercado Municipal possui equipes para ﬁscalização da execução dos projetos. Qualquer membro
da equipe, devidamente iden�ﬁcado para este ﬁm, terá livre acesso ao interior de qualquer unidade
comercial.
A unidade comercial que não cumprir as exigências e solicitações dos responsáveis pelo Mercado
Municipal nos prazos es�pulados terá sua obra embargada.
A suspensão dos trabalhos não exime o concessionário das obrigações e penalidades previstas em
contrato com o Mercado Municipal.
O Mercado Municipal deverá fazer o aceite ﬁnal das instalações da unidade comercial na data de
entrega da obra, conforme os prazos es�pulados.

10.6 Acesso de Pessoal
O concessionário deverá fornecer a todos os envolvidos em sua obra, crachá padronizado com a
empresa a qual pertence, nome e número da unidade comercial.
Não será permi�da a entrada de pessoas não autorizadas previamente que não possuírem crachá e
documento ou que não se encontrarem devidamente trajados.
Na saída, todos os contratados poderão ser revistados pela equipe de segurança do Mercado
Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Comunicado de Levantamento Documental
Regularização Fundiária Urbana núcleo RESIDENCIAL
PARQUE DAS NASCENTES
Edital nº 05/2021
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o
núcleo urbano informal denominado RESIDENCIAL PARQUE DAS NASCENTES objeto de regularização fundiária
urbana, estando em fase de Identificação de Ocupantes dos
Lotes, que a Secretaria de Habitação estará desenvolvendo
atividades de campo no PERÍODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021 DAS 9H ÀS 11H, DE 09 A 13 DE AGOSTO
DE 2021 DAS 14H ÀS 16H, E DE 16 A 20 DE AGOSTO DE
2021 DAS 14H ÀS 16H para fins de comprovação de posse,
sendo que os interessados deverão providenciar a documentação necessária. Os ocupantes que desejarem fazer
agendamento com data específica, poderão em contato pelo
WhatsApp 17-3211-5560 para informar o lote e deixar um
telefone de contato.
A documentação deverá ser entregue para os agentes
públicos, devidamente identificados, que passarão no
local para recolhimento entre os dias 30 DE AGOSTO A
03 DE SETEMBRO DE 2021 em horário comercial. No
ato da entrega a documentação não será conferida e na
falta de um dos itens, não será possível concluir o cadastro.
Os ocupantes/possuidores que não
forem identificados no prazo estipulado decairão no direito
de reclamação no tocante às medidas perimetrais, divisas e
área quadrada do terreno, permanecendo ainda o imóvel em
nome do proprietário original da gleba. INFORMAÇÕES pelo
WhatsApp 17-3211-5560 ou e-mail: smhab@riopreto.sp.gov.
br
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
Manoel de Jesus Gonçalves
Secretário Municipal de Habitação

Em caso de pendências, será encaminhada análise com as revisões a serem atendidas.

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 5939/2021

O proﬁssional contratado deverá fazer as revisões e reencaminhar o projeto em até 3 (três) dias
úteis.
Quando todo o conjunto de projetos es�ver aprovado, a liberação da implantação da unidade
comercial será formalizada por meio de e-mail.
MERCADO MUNICIPAL - Manual do Concessionário
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10.7 Acesso de materiais

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE COMERCIAL

O concessionário e seus contratados deverão manter todo material e ferramentas de seu uso no
interior da unidade comercial, sendo a guarda destes de sua exclusiva responsabilidade.
Qualquer material encontrado no mall ou em outras áreas não autorizadas será considerado
abandonado e sujeito à remoção.

Agora que a implantação da sua unidade comercial foi liberada por e-mail pela Secretaria Gestora do
Mercado Municipal, atente às suas responsabilidades e obrigações.

10.1 Responsabilidades e Obrigações Gerais
Cabe ao concessionário cumprir e impor a seus contratados a observância dos seguintes deveres e
obrigações:
O concessionário é responsável por quaisquer danos causados por seus contratados, ao varejo ou a
terceiros, bem como violação a determinações legais, assumindo a responsabilidade por eventuais
infrações .
Todas as adequações referentes à implantação da unidade comercial, tais como decoração, vitrine,
elementos de vedação, instalações elétricas, instalações hidro-sanitárias, ar condicionado, exaustão
e quaisquer outras úteis ou necessárias ao seu funcionamento, serão executadas as custas do
concessionário e sob sua inteira responsabilidade, em conformidade com os projetos aprovados
pela Prefeitura Municipal.
Durante toda a obra deverá ser man�da dentro da unidade comercial uma cópia completa dos
projetos apresentados para a equipe técnica do Mercado Municipal, com ART/RRT do responsável
pela execução da obra. Estes documentos serão ﬁscalizados pela Prefeitura Municipal por meio das
Secretarias competentes.

A carga e descarga de materiais des�nados às obras dos concessionários, bem como seu transporte
dentro do prédio público, deverão ser efetuadas no horário e local previamente determinados pelo
Mercado Municipal.

10.8 Limpeza e Entulho
O entulho e o lixo produzidos no interior de cada unidade comercial durante a obra deverão ser
ensacados e re�rados pelo concessionário e seus contratados.

10.9 Instalação de Motores e outros Equipamentos
Motores e outros equipamentos que não forem acoplados deverão ser instalados nas plataformas
disponíveis no telhado.

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 5948/2021

10.10 Casos omissos
Os casos omissos neste ´´Manual Técnico do Concessionário para Instalação da Unidade Comercial
no Mercado Municipal´´ serão resolvidos pelo órgão responsável pela gestão e administração do
Mercado Municipal.

10.2 Horário de Trabalho
O horário de trabalho permi�do para instalação da unidade comercial será determinado de acordo
com as restrições de cada galeria, e deve ser alinhado com a equipe de operação do Mercado
Municipal, sendo delimitado o horário noturno das 19h às 5h.
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Fica notificado, Sadibeb Comércio de Bebidas Ltda
Me, proprietário do imóvel sito à Rua Névio Romani, nº 73,
quadra 11, lote 06, Jardim Mugnani, que em virtude de ter
sido enviado a Notificação de Embargo nº 005939, datada
em 08/07/2021, assinada pelo agente fiscal de posturas
Nazareno Marinho De Souza Junior, tratando de baixa de
responsabilidade técnica (providenciar novo responsável
técnico para a obra em questão) em desacordo com a Lei de
Zoneamento e Código de Obras e Edificações em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais
nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 –
art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e
Telégrafos o AR BR 39155900 2 BR acusando "mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta,
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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Fica notificado, João Carlos Braga de Aquino, proprietário do imóvel sito à Rua Benedicto Rodoschi de Paula,
nº 427, quadra 12, lote 29, Residencial Vila Madalena, que
em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº
005948, datada em 09/06/2021, assinada pelo agente fiscal
de posturas Valdecir Camillo Fernandes de Mello, tratando
de construção por falta de alvará de construção (construção
de acréscimo cozinha e área gourmet) em desacordo com
a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edificações em
vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis
Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº
10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa
de Correios e Telégrafos o AR BR 39155949 2 BR acusando
"não procurado”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta,
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas

São José do Rio Preto, quarta-feira
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leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
Valdecir Camillo Fernandes de Mello
Agente Fiscal de Posturas - Obras

M A E RODRIGUES
IMOBILIARIA

01338/
20

TIAGO DE LIMA

01340/
20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WILLIAN DE SOUZA
SILVA

00407/
20

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
AIF-S-D
A S ZENATTI RESTAURANTE ME
01978/21
000262
AIF-S-F
ADILSON NOGUEIRA SANTANA ME
01967/21
000204
AIF-A-N
ANA PAULA DA COSTA
01984/21
000345
AIF-V-S
ANDREA SOUZA RABELO
01951/21
000196
ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE POKER
AIF-A-N
01998/21
OPEN CLUBE
000348
AIF-S-V
BRUNO DE JESUS QUEIROZ
01900/21
000129
AIF-P-F
CARLOS ANDRES ORTEGA RODRIGUEZ
01962/21
000172
AIF-M-L
CONSORCIO RIOPETRANS
01965/21
000209
AIF-S-D
DOMINGOS APARECIDO GONZAGA ME
01976/21
000264
AIF-P-A
DUE ITALIAN RESTAURANTE EIRELI
01997/21
000269
AIF-A-N
EDSON BENEDITO LOPES
01985/21
000346
ELIANE MILHARCIX ZANOVELO EIRELI
AIF-P-F
01986/21
ME
000176
AIF-P-F
FABIANA DORCE DA SILVA
01966/21
000171
AIF-A-N
FABIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
01982/21
000343
AIF-S-D
GILMAR JESUS GIL 01899137890
01975/21
000265
HANAMY SUSHI LOUNGE
AIF-S-D
01980/21
RESTAURANTE EIRELI
000260
HARRYSON BRASIL PEREIRA DA CRUZ
AIF-S-E
01969/21
SILVA
000156
HENRIQUE GARCIA EXPEDITO
01974/21
AIF-S-D
37427297806
HIKARI TEMAKI & SUSHI LTDA ME

01979/21

IBRAHIM CHAFEDIMN BELASCO HABES

01983/21

IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA
CONCEIÇÃO 29897026878

01996/21

LAUDENICE TRAJANO EIRELI

01989/21

LUCAS DE OLIVEIRA PARDAL

01972/21

LUIS OTAVIO PAULO

01968/21

LUIZ AUGUSTO CAMPOS STUMM
08140434884

01990/21

M B 3 BAR EIRELI ME

02001/21

MACARIO MOVELARIA COMERCIO E
SERVICOS DE MOVEIS EIRELI
MARIANA DE LIMA MARCIANO FARIA
44593990831
MARLON LUIZ CHILES MARINS
41479607827

01991/21
01993/21
01987/21

NEIMARA TENANI MARCATO

01981/21

OFICIAL SERV FESTAS EIRELI ME

01994/21

PINO 4002 BAR EIRELI

01995/21

QUEIROZ & LIMA RIO PRETO
RESTAURANTE LTDA
RANCHO DO CABECA RESTAURANTE
LTDA

01999/21
01973/21

REGINALDO VITAL PEREIRA

01970/21

SEBASTIAO CARLOS DE JESUS

01992/21

TABERNA CANOVA BAR E LANCHONETE
LTDA ME
VALDIRENE LUIZA ROZOLEI

W M ROSSIT RESTAURANTE ME

01988/21
01971/21

01977/21

000266
AIF-S-D
000261
AIF-A-N
000344
AIF-P-A
000268
AIF-P-C
000310
AIF-S-E
000159
AIF-S-E
000155
AIF-P-C
000311
AIF-A-LF
000252
AIF-M-L
000213
AIF-P-A
000265
AIF-P-C
000312
AIF-A-N
000347
AIF-P-A
000266
AIF-P-A
000267
AIF-S-F
000206
AIF-S-D
000267
AIF-S-E
000157
AIF-S-E
000160
AIF-P-C
000309
AIF-S-E

QUATRO REAIS E
OITENTA
CENTAVOS)
1.204,80 (UM MIL,
DUZENTOS E
QUATRO REAIS E
OITENTA
CENTAVOS)
1.204,80 (UM MIL,
DUZENTOS E
QUATRO REAIS E
OITENTA
CENTAVOS)
1.204,80 (UM MIL,
DUZENTOS E
QUATRO REAIS E
OITENTA
CENTAVOS)

NRM-A-S
0000108

NRM-A-S
0000107

NRM-A-N
000175

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO PROTOCOLO
AUTO
FREI CANECO RIO
AIF-A-LF
PRETO RESTAURANTE
01601/21 2021000142561
000247
LTDA ME
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO PROTOCOLO
AUTO
THE CLUB EVENTOS
AIP-A-LF
01564/21 2021000133113
LTDA
000269
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE PARCIALMENTE
DEFERIDOS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO PROTOCOLO
AUTO
FREI CANECO RIO
AIP-A-LF
PRETO RESTAURANTE
01601/21 2021000139914
000287
LTDA ME
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO
TOTAL DE ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO

M B 3 BAR EIRELI ME

02001/21

AIP-A-LF
000290

EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO TRM
FREI CANECO RIO PRETO
TRM-A-LF
01601/21
RESTAURANTE LTDA ME
000005
TRM-A-LF
THE CLUB EVENTOS LTDA
01564/21
000004
São José do Rio Preto, 21de Julhode 2021.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

000158
AIF-S-D
000263

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO VALOR AUTO
FREI CANECO RIO PRETO
105
AIP-A-LF
01601/21
RESTAURANTE LTDA ME
UFM
000289
200
AIP-A-LF
THE CLUB EVENTOS LTDA
01564/21
UFM
000288
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROC
NOTIFICA
RAZÃO SOCIAL
VALOR
ESSO
ÇÃO
ADINAM WATANABE
01285/ 3.012,00 (TRÊS MIL E NRM-A-LF
RAMALHO
20
DOZE REAIS)
000108
1.204,80 (UM MIL,
ANTUJA & BERRI
DUZENTOS E
COMERCIO DE
01304/
NRM-A-S
QUATRO REAIS E
EQUIPAMENTOS DE
20
0000111
OITENTA
INFORMATICA LTDA
CENTAVOS)
2.518,40 (DOIS MIL,
QUINHENTOS E
BAR JUCIANE GUIARO 01347/
NRM-P-H
DEZOITO REAIS E
LTDA ME
20
000025
QUARENTA
CENTAVOS)
CARREFOUR
01344/ 3.012,00 (TRÊS MIL E NRM-A-S
COMERCIO E
20
DOZE REAIS)
0000110
INDUSTRIA LTDA
1.204,80 (UM MIL,
FERNANDO
DUZENTOS E
01337/
NRM-A-S
HENRIQUE MINISTRO
QUATRO REAIS E
20
0000109
28648904889
OITENTA
CENTAVOS)
1.204,80 (UM MIL,
DUZENTOS E
H T DE ANDRADE
01303/
NRM-A-S
QUATRO REAIS E
GOMES
20
0000106
OITENTA
CENTAVOS)
LANCHONETE
00447/
1.204,80 (UM MIL,
NRM-A-N
CALÇADAO LTDA ME
20
DUZENTOS E
000176

Editais de
CONVOCAÇÃO

São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de julho de 2021

Jornal

Editais de
CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES VIRTUAL
ART. 36 LEI N 11.101/2005 - RECOMENDAÇÃO N. 63, DE
31.03.2020, DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. EDITAL EXTRAÍDO DO PROCESSO DIGITAL Nº
1000261-77.2019.8.26.0358. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DE METALURGICA IRMÃOS
CARVALHO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). O DR.
MARCOS TAKAOKA, MM.
JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL, ESTADO
DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI ETC. faz saber que
pelo presente Edital ficam
convocados todos os credores de METALURGICA IRMÃOS
CARVALHO LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), inscrita no CNPJ N°
05.775.856/0001-52 para comparecerem e se reunirem em
Assembleia Geral de Credores (AGC) a ser realizada em
ambiente virtual, por meio da plataforma digital ClickMeeting, em primeira convocação no dia 20 de agosto de 2021,
às 10:00 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada
com a presença de credores titulares de mais da metade
dos créditos de cada classe, computados pelo valor; e, caso
esse quorum não seja atingido, em 2ª convocação, no dia
27 de agosto de 2021, às 10:00 horas, ocasião em que a
Assembleia será instalada com a presença de qualquer
número de credores. O horário do
credenciamento dos credores será no período das 08:00 às
09:45 horas, em ambas as
convocações. A Assembleia é convocada para a deliberação
pelos credores sobre a seguinte
ordem do dia: (i) aprovação, rejeição ou modificação do
plano de recuperação judicial
apresentado pela Recuperanda; (ii) constituição do Comitê
de Credores e a escolha dos seus
membros. A Assembleia será presidida por TADDEI E VENTURA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, Administradora Judicial nomeada por este
Juízo, representada pelo Dr. Marcelo Gazzi Taddei. ATOS
PREPARATÓRIOS:
1. Os participantes deverão encaminhar para o endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com com até 48
(quarenta e oito) horas ao início da Assembleia e-mail contendo documentação hábil, inclusive documento com foto
identificando o procurador/representante, com o respectivo
endereço eletrônico e número de telefone celular de quem
irá participar do ato, configurando documentação hábil para
a representação do credor a procuração outorgada com
poderes específicos para atuação na Assembleia contendo
a assinatura do credor e documento com foto ou da sociedade credora acompanhada da cópia do contrato social ou
ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da
representação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada ao Administrador
Judicial até 10 (dez) dias antes da Assembleia, mediante
a apresentação da relação de associados que pretende
representar acompanhada de suas respectivas procurações
e documento oficial com foto. Recebido referido e-mail, a
Administradora Judicial confirmará pelo mesmo meio o
cadastro do credor, informando outros procedimentos que
deverão ser observados.
2. O acesso ao ambiente em que se realizará a assembleia
deverá ser feito preferencialmente por computador com
acesso à internet por meio do navegador GOOGLE CHROME, dado que se mostra mais estável para este tipo de ato.
Na hipótese de o participante não dispor do equipamento
necessário, seu acesso poderá se dar dispositivo celular
(Smartphone).
3. Uma vez recepcionados os e-mails
com os participantes do conclave, a Administradora judicial
providenciará o envio de um e-mail
convite até as 18:00 horas do dia anterior a realização da
Assembleia, no qual conterá um LINK
DE ACESSO e senha para que seja realizado o ingresso no
ambiente virtual. Importante que os
credores fiquem atentos as suas caixas de e-mail, posto que
o convite será enviado por meio do
endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com. I. PROCEDIMENTO DE
INDENTIFICAÇÃO DO CREDOR NA SALA DE CONFERÊNCIA.
4. Para entrar na sala de
conferência, o participante deverá seguir as instruções enviadas no e-mail convite, devendo
especialmente promover o teste de conexão para verificação de áudio e vídeo. Esse teste o credor conseguirá fazer
clicando no botão TESTE SUA CONEXÃO.
5. Realizado o teste da conexão, o participante deverá clicar
no LINK DE ACESSO, momento em que será remetido para
uma nova tela. Vale lembrar que o navegador recomendado é o GOOGLE CHROME, então caso ao clicar no link de
acesso for aberto outro navegador, o credor deverá copiar
o link de acesso e colar no campo “pesquisa” do navegador
correto.
6. Ao ser direcionado para a plataforma de acesso, o credor
deverá clicar no botão ENTRAR.
7. A identificação dos participantes e acesso à sala de
conferência terá início às 08:00 horas, com antecedência de
uma hora e quarenta e cinco minutos antes do início do ato
assemblear, restando quinze minutos para que a Administradora judicial realize a apuração do quórum. A antecedência de uma hora e quarenta e cinco minutos é para que os
credores possam constatar a estabilidade da sua conexão e
sanar eventual dúvida ou obstáculo na sua participação.
8. Ao ingressar na sala de credenciamento, o credor será
recepcionado pela Assessoria e identificado de acordo com
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a documentação que enviou em tempo hábil. III PROCEDIMENTO DA AGC: i. Terminada a identificação dos participantes as 10:00 horas, a Administradora Judicial iniciará a
Assembleia Geral de Credores. Primeiramente, a Administradora Judicial que presidirá a AGC irá esclarecer como será o
funcionamento e o uso da lataforma.
9. Solucionadas eventuais dúvidas dos presentes, a Administradora Judicial passará a palavra à Recuperanda.
10. Após a explanação da Recuperanda, a Administradora
Judicial questionará os participantes sobre a existência de
alguma dúvida ou se pretendem fazer alguma consideração.
Os participantes que tiverem interesse deverão informar no
chat.
11. Consideradas as manifestações por meio do chat, será
dada a palavra aos participantes que
tiverem manifestado o interesse, ocasião em que aquele
que estiver com a palavra possa ser visto e ouvido por todos
os demais participantes. Nesse momento o credor deverá
habilitar o seu
microfone e câmera (já testados no credenciamento). Desse
modo, todos os participantes,
querendo, terão ao longo da assembleia a oportunidade de
se manifestarem.
12. Durante a assembleia, os participantes terão acesso a
todos os documentos que serão apresentados pela Recuperanda e pela Administração Judicial, inclusive a própria
votação e seu resultado.
13. No momento da votação, o credor será chamado nominalmente a proferir o seu voto por meio de chamada de vídeo e deverá votar verbalmente “SIM”, “NÃO” ou “ABSTENÇÃO”. Encerrada a votação, o resultado será apresentado na
tela para que todos os presentes tenham ciência. o. A fim de
evitar tumulto, eventual ressalva que o credor desejar fazer
constar em ata deverá ser enviada via e-mail para o endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com, independentemente de sua realização via áudio da assembleia, visto
que a ata será sumária e somente as ressalvas enviadas por
e-mail constarão anexas à ata. Importante consignar que as
ressalvas deverão ser encaminhadas antes do encerramento
da AGC.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL N° 012/2020
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO
– CINDESP, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ
sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua
Bernardino de Campos, nº4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP:
15.015-300, São José do Rio Preto -SP, neste ato representado
pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei
Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei
Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA o objeto do Pregão
Eletrônico nº 003/2021 de acordo com a seguinte indicação:
Lote n° 1em favor da empresa QUATRO PASSOS COMERCIAL
DE MOVEIS LTDApelo valor global R$133.499.985,60 (cento e
trinta e três milhões quatrocentos e noventa e nove mil
novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Lote
n° 2 em favor da empresa LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA pelo valor globalR$44.835.765,00 (quarenta e quatro
milhões oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e
cinco reais) e Lote n° 3 em favor da empresa LAYOUT MOVEIS
PARA ESCRITORIO LTDA pelo valor globalR$17.999.746,00
(dezessete milhões novecentos e noventa e nove mil setecentos
e quarenta e seis reais),tudo em conformidade com a Ata de
Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e
Equipe de Apoio (Portaria nº 002/2021, 003/2021 e 004/2021)
em 01/03/2021e Parecer Jurídico com data de 19/07/2021,
HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade
Pregão Eletrônico nº 003/2021, do tipo menor preço global,

14. Encerrado o ato assemblear, a Administradora Judicial
redigirá a ata sumariamente e as ressalvas encaminhadas
por e-mail serão incorporadas como anexos.
15. Ato seguinte, na tela será projetada a ata que será lida
para conhecimento de todos. Ressalta-se que todos os
credores deverão permanecer na conferência até o final da
leitura da ata.
16. A Administradora Judicial convidará os credores, de acordo com o disposto em Lei
para a assinatura da ata, de modo virtual. IV INFORMAÇÕES GERAIS.
17. Caso ocorra perda de conexão, o credor poderá se reconectar à conferência e, caso encontre dificuldade, poderá entrar em contato com a Administração Judicial e/ou a Empresa
de assessoria por meio de ligação ou Whatsapp por meio
dos números que serão disponibilizados oportunamente a
todos, quando do envio do LINK DE ACESSO. De tal forma,
haverá um suporte disponível em tempo real durante todo o
ato.

cujo objeto é aquisiçõesde móveis permanentes em geral,
visandoatenderademandadosmunicípiosconsorciadosaoCindesp.
Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou
emissão de instrumento competente. Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se.
São José do Rio Preto - SP, 19 de Julho de 2021.

18. Toda a assembleia será gravada. Os credores poderão
obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação de assembleia nos autos do processo,
em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o número do processo
(Proc. n. 1000261-77.2019.8.26.0358) e também no site da
Administradora Judicial (www.taddeiventura.com.br). E para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância futura, foi expedido o presente Edital, que
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Mirassol- SP, 06 de
julho de 2021
RODOBENS CORPORATIVA S.A. - CNPJ Nº 56.540.776/0001-59 - NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
Data: 12.04.2021. Horário: 13 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio
Preto/SP. Presença: reuniram-se os membros da Diretoria. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio
Haddad – Secretário. ORDEM DO DIA: a aprovação, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social, do encerramento das
atividades da filial estabelecida na cidade de São Paulo-SP, na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1306, 4º andar, Conjunto
41, Edifício Business Center, Vila Olimpia, CEP 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o nº. 56.540.776/0009-06 e com
registro na JUCESP sob o NIRE 35.906.064.014. Registro JUCESP nº. 308.296/21-7, em sessão de 29/06/2021.

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.

CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas dessa sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de
julho de 2021, às 9 horas, na sede social da empresa, na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos,
CEP 15.081-490, São José do Rio Preto-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: alteração do objeto
social. São José do Rio Preto-SP, 20 de julho de 2021. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

JOSÉ ADALTO BORINI
Presidente CINDESP

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante:
PÚBLICO
INTERMUNICIPAL
DE
Processo nº: CONSÓRCIO
008/2021 – Pregão
Eletrônico
nº: 003/2021
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratado: Layout Moveis para Escritório Ltda, CNPJ Nº
02.604.236/0001-62.
Assinatura: 20/07/2021
Objeto: Aquisições de móveis permanentes em geral,
visando atender a demanda dos Municípios
Consorciados ao Cindesp.

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratado: Quatro Passos Comércio de Móveis Ltda, CNPJ Nº
22.126.012/0001-08.
Assinatura: 20/07/2021
Objeto: Aquisições de móveis permanentes em geral,
visando
atender
a
demanda
dos
Municípios
Consorciados ao Cindesp.

Lote 1
Empresa: Quatro Passos Comércio de Móveis Ltda.
Valor Global R$ 133.499.985,60 (cento e trinta e três milhões
quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e cinco
reais e sessenta centavos).

Prazo:12 Meses
Processo nº: 008/2021 – Pregão Eletrônico nº: 003/2021

Lote 2
Empresa: Layout Moveis para Escritório Ltda.
Valor Global R$ 44.835.765,00 (Quarenta e quatro milhões
oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco
reais).
Lote 3
Empresa: Layout Moveis para Escritório Ltda.
Valor Global R$17.999.746,00 (dezessete milhõesnovecentos e
noventa e nove mil setecentos e quarenta e seis reais).

Prazo:12 Meses
Processo nº: 008/2021 – Pregão Eletrônico nº: 003/2021

São José do Rio Preto, quarta-feira

B-12 21 de julho de 2021

Jornal

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
LEONARDO BONFOCHI COSTA SANTOS e BIANCA DE SOUZA CARDOSO, sendo ELE filho de MARCOS
ROBERTO DOS SANTOS e de JUCÉLIA TANIA BONFOCHI
COSTA SANTOS e sendo ELA residente e domiciliada em
Penápolis, SP, filha de JOSÉ CARLOS CARDOSO e de
IVONE SILVÉRIO DE SOUZA CARDOSO;
2.
EVERTON DAMASCENO DE ALMEIDA e GRAZIELE FERNANDA LOPES, sendo ELE residente e domiciliado
no 2º subdistrito desta cidade, filho de GENILSON JUSTINO DE ALMEIDA e de ILDA CORRÊA DAMASCENO DE
ALMEIDA e ELA filha de MANOEL APARECIDO LOPES e
de ILZA MARIA DE JESUS LOPES; brasileiros, residentes
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel:
3202-9090). 20/07/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE
CNPJ 008.986.504/0001-34
Prezado Associado(a),
O Diretor Interino da Associação Eco Village, situada à Av. Juscelino K. de Oliveira, 4001,
Bairro Residencial Eco Village - CEP 15093-280, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca os Associados para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada
dia 29 de julho de 2021, em primeira convocação às 18:30hs no Quiosque do Associação, e não
havendo quórum para instalação da assembleia, em segunda convocação às 19:00hs, com
qualquer número de associados presentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
1. ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA da Associação (Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente) para
o período de 01 de agosto de 2021 até 31 de Março de 2023;

2. APRECIAR E VOTAR - caso nenhum dos associados se candidate à composição da diretoria,

frustrando dessa forma a votação do item 1 deste Edital - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU
PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL, nos termos do
parágrafo 4º do Artigo 36 do Estatuto Social;

3. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL da Associação (Chapa composta por dois membros efetivos e
dois suplentes) para o período de 01 de agosto de 2021 até 31 de Março de 2023;

4. CONVALIDAÇÃO e RATIFICAÇÃO dos atos de gestão e representação do período de 01 de
abril de 2021 até 29 de julho de 2021, praticados pela Diretoria Interina (membros do conselho
fiscal Gestão 2019/2021) eleita na Assembleia Geral Ordinária de 01 de abril de 2021 em razão da
falta de candidatos naquela Assembleia para compor a Diretoria.

O resultado das resoluções tomadas pela maioria presente obriga os ausentes, razão pela qual é
importante a presença de todos (Lei 10.406/02, Artigo 1072, § 5º).

Flávio Ferreira do Nascimento | Churdley Rolim Sales Junior
Diretor Interino
Diretor Interino

BRCondos Administradora de Condomínios

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA e MAYSA SOUZA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de instalação,
divorciado, nascido em Guapiaçu, SP, no dia 23 de março
de 1981, filho de NELSON DE OLIVEIRA e de SILVÉRIA DE
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira,
nascida em Olímpia, SP, no dia 24 de janeiro de 2002, filha
de JOÃO CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA e de RENATA
ALVES DE SOUZA.
SOLANO GUARCHE DE ARAUJO e DEBORA CRISTINA
LOURENCIM. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo,
solteiro, nascido em Gravataí, RS, no dia 20 de março de
1987, filho de JOSE CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO
e de SONIA MARIA GUARCHE DA ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, servidora pública municipal, solteira, nascida
em Potirendaba, SP, no dia 03 de janeiro de 1986, filha de
SERGIO LUIZ LOURENCIM e de ELISABETE PERPÉTUA
MAZIERO LOURENCIM.
ADRIANO AMAURI DOS SANTOS e MARILENE SILVA LOPES. Ele, de nacionalidade brasileira, tecnico, viúvo, nascido
em São Miguel Paulista, Distrito de São Paulo, SP, no dia
28 de dezembro de 1976, filho de AMAURI BIBIANO DOS
SANTOS e de JOSEFA SILVA SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, cozinheira, solteira, nascida em Viseu, PA,
no dia 01 de outubro de 1999, filha de ARNALDO PINHEIRO
LOPES e de MARIA DAS NEVES SILVA LOPES.

(17) 4009-1720 (Whatsapp)

Email:

operacionalsjrp5@brcondos.com

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CAIO FERNANDO RODRIGUES BERGAMASCO 39685948860 CNPJ/MF sob nº 37.298.281/0001-10
OBJETO Contratação de serviço de designer, produção e
edição de artes gráficas para a Assistência Social.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 12 meses,
até o dia 15 de julho de 2022.
VALOR GLOBAL: R$15.600,00
Monte Aprazível, 15 de julho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: MINDRAY DO BRASIL – COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ sob nº 09.058.456/0001-87
OBJETO Aquisição de aparelho de ultrassom destinado a
Centro de Saúde II "Hélio Lischiotto".
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de
sua assinatura, pelo período de 150 dias, até 15/12/2021.
VALOR GLOBAL: R$123.000,00 (cento e vinte e três mil
reais).
Monte Aprazível, 15 de Julho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Oficial.

