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CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
EDITAL DE ELEIÇÃO DE VACÂNCIA
RESOLUÇÃO Nº 002/2022
Aos 1 9 ( d e z e n o v e )  d i a s do mês de j u l h o  do ano de 2022, em 
reunião  ordinária do CMPCD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência, resolve-se NOMEAR Comissão Eleitoral provisória 
para a coodernação do processo eleitoral dos membros da 
sociedade civi l  do  Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
- CMPCD. A referida Comissão tem  por meta analisar, alterar e 
propor as regras, procedimentos e prazos que regulamentarão as 
condições para o processo eleitoral nos conformes da Lei n° 8.901 
de 23 de abri l  de 2003 e suas alterações. Ficam estabelecidos os 
regulamentos para a presente eleição:
Artigo 1º Ficam nomeados para a Comissão eleitoral os seguintes 
conselheiros: 
I - Eder Jacob de Souza (ARCD)
II - Marcelo De Oliveira Lavezzo (OAB)
III - Mariana Morasco Chiavatelli Penteado (Secretaria Municipal de Obras) 
IV- Erika Volpe Marangoni (Secretaria Municipal de Educação).
Artigo 2º - Serão eleitos 8 (oito) membros, sendo 3 (três) titulares e 5 
(cinco) suplentes representantes de Instituições da Sociedade Civil 
que preencham as condições desta Resolução, conforme segue:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas 
com Deficiências – Autistas;
b) 1 (um) titular e 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas 
com Deficiências Físicas;
c) 1 (um) suplente representante de Instituições de Pessoas com Deficiências 
Visuais;
d) 1 (um) titular e 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas 
com Deficiências Auditivas;
e) 1 (um) suplente representantes de Instituições de Pessoas com Múltiplas 
Deficiências.
§ 1°. Cada instituição poderá indicar apenas 1 (um) representante 
como Candidato.
§ 2°. Cada Candidato à conselheiro poderá exercer apenas uma 
representação por mandato.
§ 3°. O Candidato que após eleito e, por qualquer motivo, não 
mais pertencer à categoria representativa estará automaticamente 
desligado do CMPCD, devendo a instituição prover um substituto 
nos termos desta Resolução, da Lei n° 8.901/2003 e do Regimento 
Interno. 
Artigo 3º - Os representantes indicados como Candidato 
pelas Instituições para atuarem como Conselheiros deverão ser 
diretores, sócios fundadores e/ou funcionários dessas Instituições, 
que deverão, além deste vínculo, terem disponibilidade para 
contribuir com o CMPcD.
Artigo 4º - Os representantes indicados como Eleitor pelas 
Instituições para elegerem os Candidatos deverão ser diretores, 
sócios fundadores e/ou funcionários dessas Instituições que 
deverão apresentar a devida indicação.
Artigo 5º - As inscrições para ser Eleitor e Candidato à Conselheiro deverão 
ser efetivadas até o dia 31/08/2022, até às 16h, através do link https://forms.
gle/qPPvFEe3eUr7tfma7 ou presencialmente no Setor de Conselhos à Rua 
Bernardino de Campos, 4075. 
§1°. Para se inscrever como Candidato e concorrer ao cargo de Conselheiro 
deverá ser apresentada a documentação abaixo:
a) Cópia dos documentos comprobatórios da legalidade das instituições, 
como Estatuto ou Contrato Social, Ata da Assembléia de eleição da diretoria 
atual e CNPJ com inscrição ativa;
b) Carta de representação enquanto Candidato ao cargo de Conselheiro 
emitida pela Instituição representada e assinada por quem tenha poderes 
para tanto, conforme Anexo I;
c) Comprovação de vínculo entre os representantes e a Instituição que 
possam validar a indicação;
d) Cópia dos documentos pessoais do Candidato indicado ao cargo de 
Conselheiro:
Cópia do documento com foto contendo o número do CPF (como 
RG ou CNH)
Certidão de Antecedentes Criminais do Estado de São Paulo.
§2°. Para se inscrever como Eleitor deverá ser apresentada carta 
representação enquanto Eleitor emitida pela Instituição representada e 
assinada por quem tenha poderes para tanto conforme Anexo II.
Artigo 6° - Os Conselheiros representantes da sociedade civi l 
que atualmente f inalizam dois mandatos seguidos não poderão 
concorrer à vaga de Conselheiro neste processo eleitoral, 
conforme § 4°, do art. 2° da Lei Ordinária n° 8.901/2003 e suas 
alterações. 
Artigo 7º - No dia 03/09/2022, será divulgada a relação dos candidatos 
inscritos e os candidatos considerados ELEGÍVEIS no Diário Oficial do 
Município. 
§ 1°. O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias a partir 
da publicação no dia 03/09/2022, através do e-mail cmpcd@riopreto.sp.gov.
br, devendo conter a identificação da Associação, Entidade ou Movimento de 
Sociedade Civil, o nome do candidato e justificativa/motivo do recurso. 
§ 2°. Após avaliação dos recursos pela Comissão Eleitoral, o resultado será 
divulgado no dia 10/09/2022.
§ 3°. As vagas serão preenchidas conforme estabelecido abaixo:
a) Os candidatos mais votados de cada segmento serão considerados 
titulares até a completude do preenchimento das vagas titulares;
b) Os candidatos mais votados de cada segmento após o preenchimento 
das vagas titulares serão considerados suplentes até a completude do 
preenchimento das vagas suplentes; 
c) Os candidatos mais votados de cada segmento após o preenchimento das 
vagas suplentes comporão uma lista de espera para o caso de haver algum 
impedimento para a posse dos candidatos descritos nas alíneas “a” e “b”.
§ 4°.  A eleição será aberta para que toda a população presente possa 
acompanhar;
§ 5°.  Participarão como votantes aquelas pessoas que se inscreverem 
enquanto candidatos previamente, a partir do formulário contido no art. 3°, 
podendo votar apenas para o segmento que representarem, com direito a 2 
(dois) votos, conforme estabelecido no processo eleitoral anterior;
§ 6°.  Caso alguma vaga, tanto de titular como suplente, não seja preenchida 
neste pleito, repetir-se-á a eleição tantas vezes quantas sejam necessárias 
para o preenchimento da respectiva vaga.
Artigo 8º - A homologação dos candidatos eleitos será em reunião 
extraordinária no dia 13/09/2022 às 9 horas.
Artigo 9º - A apuração será realizada imediatamente após o encerramento da 
votação, pelo Grupo de Trabalho que estiver atuando nas eleições, lavrando-
se a ATA.
Artigo 10º - Os Conselheiros eleitos serão empossados na Reunião 
Ordinária de 20/09/2022, às 9 horas.
Artigo 11º – Os casos omissos relativos a este Processo Eleitoral serão 
resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Artigo 12° – As exigências de divulgação e publicidade serão consideradas 
como atendidas mediante publicação deste edital no Diário Oficial do 
Município, no sítio oficial e em redes sociais do conselho.
São José do Rio Preto, 16 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
EMPENHO 12332/22
Considerando o atraso para instalação do item pertencente a nota de empenho 
em epígrafe. Considerando previsão contratual, item 2.3.1. Fica a contratada 

NOTIFICADA para REALIZAR A INSTALAÇÃO E O TREINAMENTO, no 
prazo de 48 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
ATA 0837/21
Considerando editais dos processos licitatórios quanto à regularidade fiscal 
do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea b e c, bem como previsão 
contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. Fica o representante legal da empresa 
supramencionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO ESTADUAL 
DE SP e CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, 
no prazo de 24h, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO 13665/22 E 10167/22
Considerando informações recebidas pela Gerência de Manutenção/
Suprimentos ref. ao item cód. 57089. Fica o representante legal da 
contratada notificado derradeiramente para substituir no prazo de 3 dias, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 2 unidades do item. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO 13665/22
Considerando manifestação da Gerência de Manutenção quanto ao atraso 
no atendimento do chamado 48784. Fica a contratada supramencionada 
NOTIFICADA a REALIZAR O ATENDIMENTO E FINALIZAR O CHAMADO, 
no prazo de 24 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
PREGÃO ELETRONICO N.º 752/2021 
INSTRUMENTO DE CONTRATO PRE/0021/22
CONTRATADA: EBSX SOLUTIONS LTDA
ASSUNTO: RESCISÃO CONTRATUAL
Considerando os fatos narrados no Interno nº 85/2022 da Gerência de 
Gestão de Contratos; Considerando que foi garantido a contratada o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme registros constantes do 
processo e a empresa apresentou defesa intempestivamente. Além do que, 
vale ressaltar que o contrato não foi realizado com pessoa física, mas sim 
com sociedade empresária, do tipo por cotas de responsabilidade limitada 
(sociedade LTDA), cujo traço marcante é o da organização empresarial e 
impessoalidade. Considerando os Princípios da Legalidade, da Moralidade 
Administrativa, da Indisponibilidade do Interesse Público, o da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório e o Poder Discricionário da Administração Pública; 
DECIDO: 1- Com fundamento nos artigos 78, incisos I e II  e 79, I, ambos da 
Lei 8.666/93, bem como cláusula 5, do Instrumento de Contrato, RESCINDIR 
O INSTRUMENTO DE CONTRATO, de forma unilateral; 2- Aplicar à empresa 
EBSX SOLUTIONS LTDA a penalidade de multa de 30% (trinta por cento) 
sobre obrigações não cumpridas conforme estipulado na Cláusula 6.2 item 
V do Instrumento de Contrato; 3- Suspender o direito da empresa EBSX 
SOLUTIONS LTDA em licitar e contratar com esta Administração, pelo prazo 
de 2 (dois) anos, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 10.502/02, bem 
como cláusula 6.8 do Instrumento de Contrato; 4- Determinar que o valor 
da multa aplicada seja descontado, caso existam, de valores devidos por 
esta Administração à referida empresa, conforme estabelecido na Cláusula 
6.3 do Instrumento de Contrato; Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para a empresa, em querendo, apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais.  Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária 
Municipal de Educação
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade nº 18/2022 – Contrato: INL/0017/2022
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
CORREIOS
OBJETO: Prestação de serviços de executar ações referentes à atualização 
de cadastro único para programas sociais através de produtos por meio de 
pacote de serviços dos correios. Valor total: R$40.000,00. SEMAS. Helena 
C.R.S. Marangoni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2022 - ATA Nº 0665/22
CONTRATADA: JOÃO GABRIEL POLONI MARIN -ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros 
- Valores Unitários – Item 1 - R$4,00; Item 2 - R$4,00; Item 5 - R$4,50; Item 
8 – R$3,79; Item 11 – R$4,79; Item 16 – R$3,89; Item 22 – R$3,90; Item 23 – 
R$6,70; Item 24 – R$9,00; Item 26 – R$3,70; Item 28 – R$11,50 - Gab. Pref. 
– José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2022 - ATA Nº 0666/22
CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar - Valor Unitário – Item 1 - 
R$895,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2022 - ATA Nº 0667/22
CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas - Valores Unitários – Item 
3 - R$5,2400; Item 4 - R$5,2400 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 17466/2022
CONTRATO Nº: DPL/0050/22
CONTRATADA: GILBERTO ALVES DE SOUZA 02661321462
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e assistência 
técnica, incluso mão de obra especializada e fornecimento de gás nos 
aparelhos de ar condicionado - SMCS – Mario Novelino Alonso Soler- Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$12.000,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 354/2022 – Processo n.º 12.901/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço com fornecimento 
de materiais para instalação de sistema de irrigação automático na Praça Dom 
José Marcondes e na Praça Cívica. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 11/08/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
OLIVEIRA & BORGES MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Jorge Luis de Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo.
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 306/2022 – 
PROCESSO Nº 12.508/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA 
UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DE VIAS E PRAÇAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/08/2022 
às 14:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2022 – 
PROCESSO Nº 12.513/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 
E REATORES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE VIAS E PRAÇAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
18/08/2022 às 14:30h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 357/2022 – 
PROCESSO Nº 12.947/2022. 
Objeto: Aquisição de aparelho de raio X fixo para o Pronto Socorro Santo 
Antônio. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/08/2022 às 09:00h para 
continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 397/2022 – 
PROCESSO Nº 13.256/2022. 
Objeto: registro de preços para aquisição de gênero alimentício (carnes) em 
atendimento a demanda das unidades escolares 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 19/08/2022 às 
09:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2022 – 
PROCESSO Nº 13.261/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material elétrico para atender 
a ampliação e manutenção da iluminação pública do município. Secretaria 
Municipal de Obras. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 18/08/2022 às 11:00h para continuidade dos trabalhos 
– Celia Candida Faria - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 475/2022, processo 13.978/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de cadeiras de rodas em 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022 às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 482/2022, processo 
14.000/2022 objetivando a contratação de empresa com fornecimento de 
material para manutenção preventiva e limpeza completa nos equipamentos 
de ar condicionado. Secretaria Municipal da Fazenda. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 01/09/2022 às 08h30min e abertura a partir 
das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 495/2022, processo 14.140/2022 
objetivando a aquisição de caixa de instrumentais cirúrgicos para o Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal da Saúde. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 30/08/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 496/2022, processo 14.154/2022 
objetivando a aquisição de equipamentos agrícolas para o Pq. Da Represa 
e Zoo Municipal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022 às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 497/2022, processo 14.155/2022 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de posto de 
serviço terceirizado de copeiragem. Secretaria Municipal do Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 31/08/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 691/2021 – Processo nº 15.063/2021
Nos termos do Item 5 do Capítulo XII do edital, Revogo o processo 
licitatório em epigrafe para melhor adequação do objeto às necessidades da 
Administração. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Contratações Públicas
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 177/2022 – Processo nº 11.540/2022
Nos termos do Item 5 do Capítulo XI do edital, Revogo o processo licitatório em 
epigrafe para melhor adequação do objeto às necessidades da Administração. 
Israel Cestari Júnior – Sec. Mun. de Obras

0202 03 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.897 DE 15 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, ELAINE CRISTINA VILAS BOAS FARIAS para substituir o(a) 
servidor(a) ELIDA CRISTINA DOS SANTOS – ocupante da função de 
confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 15/08/2022 a 03/09/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 19.271
DE 15 DE AGOSTO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 
6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
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Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 522.296,00 (quinhentos e vinte e dois mil, 
duzentos e noventa e seis reais), para reforço de dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 70 -----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 680 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
21.01.08.244.0021.2055.4450.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
E IGUALDADE RACIAL
Ficha 682 ---------------------------------------R$ 60.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.01.08.244.0021.2055.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 266 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 274 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 691 ---------------------------------------R$ 8.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 684 ---------------------------------------R$ 2.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 685 ---------------------------------------R$ 3.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3390.32.01 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 698 ---------------------------------------R$ 16.500,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2023.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 693 ---------------------------------------R$ 12.796,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo º 
decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos 
termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 69  ----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
Ficha 673 ---------------------------------------R$ 70.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.01.08.244.0021.2055.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 298 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 683 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.1020.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 690 ---------------------------------------R$ 3.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2001.3390.14.01 – Diárias civil
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 697 ---------------------------------------R$ 29.296,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.01.11.334.0029.2023.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 13.050.000,00 (treze milhões, cinquenta mil 
reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 299 ---------------------------------------R$ 2.400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 290 ---------------------------------------R$ 300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 289 ---------------------------------------R$ 3.950.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 267 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.02 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 256 ---------------------------------------R$ 1.100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.52.02 – Equipamentos e material permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 473 ---------------------------------------R$ 4.900.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º 
decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de receita 49, 220, 
464, 216, 20 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e 
§ 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 20.841.500,00 (vinte milhões, oitocentos e 
quarenta e um mil, quinhentos reais), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 232 ---------------------------------------R$ 10.500.000,00
Programa 27 – Encargos Especiais
05.01.28.843.0027.0005.3290.21.01 – Juros sobre a dívida por contrato
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 233 ---------------------------------------R$ 3.000.000,00
Programa 27 – Encargos Especiais
05.01.28.843.0027.0005.4690.71.01 – Principal da dívida contratual resgatado
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 96 -----------------------------------------R$ 3.300.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.28.846.0002.0002.3390.47.01 – Obrigações tributárias e contributivas
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 237 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 235 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 241 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3391.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 144 ---------------------------------------R$ 541.500,00
Programa 3 – Implementação do SUAS
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04.02.08.244.0003.2043.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 511 ----------------------------------------R$ 2.500.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 
5º decorrem do superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2021, nos termos do que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de agosto de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52036/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado 
deixou de atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) 
A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 
93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM 
MULTA R$ 1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos), OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52037/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado 
deixou de atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) 
A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 
93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 40 UFM 
MULTA R$ 2.771,60 (dois mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta 
centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52038/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC 
Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 10 UFM MULTA R$ 692,90 (seiscentos 
e noventa e dois reais e noventa centavos) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: 
O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima 
mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, 
adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO 
E BENEFÍCIO DA MULTA Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de 
Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar 
nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de 
Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA 
deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão 
concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; 
II - de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 

sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52039/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 
650/2021 BASE DE CÁLCULO 30 UFM MULTA R$ 2.078,70 (dois mil, setenta 
e oito reais e setenta centavos) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. O pagamento 
da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, 
sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima 
discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, 
conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: 
a) O prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e 
Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos 
do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52040/2022
FICA AUTUADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
. R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36. RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado 
deixou de atender a Notificação nº 22766 de 11/08/2022 referente o(a) 
A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 
93 da LC 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC 650/2021 BASE DE CÁLCULO 50 UFM 
MULTA R$ 3.464,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e 
cinquenta centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: 
Fica o autuado intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os 
termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da 
lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para 
retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal. . Assinada pelo (a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES. Publica-se a referida Notificação, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR  BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22776/2022
FICA NOTIFICADO(A): FRASAO PAIS & FILHOS EVENTOS LTDA, Endereço: 
R ITAGYBA BELARMINO DE ALMEIDA Nº: 150 Compl.: FUNDOS Bairro: 
NOVA GUARANI Cidade: GUARANI CEP: 36160000 Inscrição Municipal 
/ Cadastro: PFJ: 1771610 CPF/CNPJ/RG: 14997871/0001-36, De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVO: A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença 
de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, 
LEI VIGENTE: Art. 93 da LC 650/2021, PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: 
Multa de 50 UFM (x2 R$6.929,00); MOTIVO: A exploração de qualquer meio 
de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela 
municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, 
PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: Multa de 10 UFM (x2 R$1.385,80), 
MOTIVO: A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença 
de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, 
LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: 
Multa de 40 UFM (x2 R$5.543,20), MOTIVO: A exploração de qualquer meio 
de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela 
municipalidade. 1º REINCIDÊNCIA, LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, 
PRAZO: 0dia(s), Não Cumprimento: Multa de 30 UFM (x2 R$4.157,40), 
MOTIVO: A exploração de qualquer meio de publicidade depende de 
Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 1º 
REINCIDÊNCIA, LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021, PRAZO: 0dia(s), 
Não Cumprimento: Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). OBSERVAÇÃO: 
RETIRAR IMEDIATAMENTE TODA A PUBLICIDADE QUE ESTA AFIXADA 
NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE POIS E EXPRESSAMENTE PROIBIDO. 
ATENÇÃO: Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes 
penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal 
de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES uma vez que ocorreu a 
devolução da missiva, pelo motivo de recusa em recebê-la.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2022
EDITAL 01/2022-SMC – AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
RESULTADO FINAL – PÓS RECURSOS - RATIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto informa que, 
decorrido o prazo legal para apresentação de Recursos ao Resultado Final 
do Edital 01/2022-SMC – Ações Artísticas e Culturais e, tendo a Comissão de 
Avaliação e Seleção, após análise dos mesmos, mantido as colocações de 
selecionados e suplentes publicada anteriormente, ratifica o Resultado Final 
apresentado em 05 de agosto de 2022.
Para tanto, passa a contar dessa data o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação da documentação exigida para contratação, de acordo com o 
Art. 28 do Edital.
São José do Rio Preto/SP, 17 de agosto de 2022.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA DE CULTURA
FEM – FESTIVAL NACIONAL DE MPB VINÍCIUS NUCCI CUCOLICCHIO
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de 
Cultura, faz saber ao público interessado o lançamento do Regulamento e 
abertura de inscrições para o 15º FEM – Festival Nacional de MPB Vinícius 
Nucci Cucolicchio, conforme segue:
15º FEM – Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto
Vinícius Nucci Cucolicchio
Regulamento
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  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 17 de agosto de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
O FEM – Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto Vinícius Nucci Cucolicchio será realizado de 25 a 27 
de outubro de 2022, no Teatro Municipal Paulo Moura, em São José do Rio Preto/SP.
O FEM tem como objetivo incentivar a criação musical, abrir espaço para novos talentos, promover o intercâmbio 
cultural e oferecer ao público um evento de nível e qualidade musical para a cidade e região.  
1. Das inscrições
1.1 - As inscrições deverão ser efetuadas de 17 de agosto de 2022 até às 15h do dia 16 de setembro de 2022, 
exclusivamente pelo site www.riopreto.sp.gov.br/fem.
1.2 -  Para inscrever-se é necessário:
I. O preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição;
II. Anexar letra da música em arquivo Word, nomeado somente com o título da música;
III. Anexar música inscrita, em arquivo MP3, nomeado somente com o título da música;
IV. Anexar cópia do RG e CPF do proponente, em um único arquivo PDF;
V. Anexar cópia de comprovante de residência.
1.3 - Será aceita apenas uma música por inscrição e autor;
1.4 - A inscrição é gratuita.
1.5 - A música inscrita deverá ter letra em língua portuguesa, ser original e inédita. Entende-se por inédita a música 
que nunca tenha sido comercializada e, por original, a música não plagiada de outra já existente, considerando-se 
tanto a letra como o arranjo. 
1.6 - Fica vedada a inscrição de músicas que já participaram de outras edições do FEM - Festival Nacional de MPB 
de São José do Rio Preto.
2. Da seleção
2.1 - Serão selecionadas 28 (vinte e oito) músicas, sendo 14 (quatorze) músicas da cidade de São José Rio Preto, 
que comporão o FEM Rio Preto, e 14 (quatorze) músicas de outras cidades que comporão o FEM Nacional. 
2.2 - A seleção será realizada por uma Comissão, formada por 03 (três) profissionais de notório conhecimento na 
área musical.
3. Da documentação
3.1 -  Os selecionados deverão apresentar os seguintes documentos:
I - Pessoa jurídica
a) Currículo artístico do participante;
b) CNPJ;
c) Certificado de Regularidade do FGTS;
d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
e) Dados bancários da empresa (conta jurídica).
II - Pessoa física
a) Currículo artístico do participante;
b) Cópia do RG e CPF ou CNH;
c) Cópia do comprovante de residência;
d) Cópia do cartão cidadão ou PIS ou NIT ou PASEP;
e) CND Federal;
f) Consulta ao e-Social.
g) Dados bancários do proponente.
3.2 - Sobre os valores incidirão impostos previstos em leis vigentes e o pagamento ocorrerá em até 30 dias da data 
de emissão da NF e/ou assinatura do recibo. 
3.3 - A não entrega de qualquer um dos documentos, inabilita a participação do selecionado.
4. Dos cachês de participação
4.1 - Cada um dos 28 (vinte e oito) selecionados receberá cachê de participação, conforme descrito abaixo:
I - R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) – distância até 300 km de São José do Rio Preto;
II - R$ 700,00 (setecentos reais) – distância de 301 km a 700 km de São José do Rio Preto.
III - R$ 1.000,00 (mil reais) – distância acima de 701 Km de São José do Rio Preto.
4.2 – Despesas com transporte, hospedagem e alimentação correrão por conta de cada participante.
5. Das fases 
5.1 - A fase FEM Rio Preto será realizada no dia 25 de outubro de 2022, a partir das 19h.
5.2 - Das 14 (quatorze) músicas apresentadas na fase FEM Rio Preto, 06 (seis) serão classificadas para a fase do 
FEM Nacional.
5.3 – A fase FEM Nacional será realizada no dia 26 de outubro de 2022, a partir das 19h.
5.4 - Serão apresentadas 20 (vinte) músicas, sendo 14 (quatorze) selecionadas das demais cidades do país e as 06 
(seis) classificadas na fase FEM Rio Preto.

6. Dos ensaios e apresentações
6.1 - As músicas selecionadas poderão ser interpretadas pelos(as) autores(as) ou por pessoas por elas(es)  indicadas 
no ato da inscrição.
6.2 - Cada intérprete só poderá apresentar 01 (uma) única canção. 
6.3 - O concorrente poderá participar como instrumentista ou vocal de apoio em outras músicas concorrentes.  
6.4 – Os ensaios serão realizados no Teatro Municipal Paulo Moura, nos dias das fases, das 9h30 às 12h e das 
13h30 às 16h, por agendamento.
6.5 -  Os horários definidos para ensaios deverão ser cumpridos rigorosamente, tendo 20 minutos para cada canção 
concorrente.
6.6 -  A ordem das apresentações será definida por meio de sorteio, realizado previamente pela Comissão 
Organizadora.
6.7 - Todos os concorrentes deverão chegar ao Teatro com 40 minutos de antecedência de suas apresentações.
6.8 - Os concorrentes poderão optar pela Banda FEM (completa ou parcial), composta por 7 instrumentistas:  dois 
tecladistas, um contrabaixista, um baterista, um percussionista, um violonista, um saxofonista (ou flautista), 
que ficarão à disposição dos concorrentes nos dois dias de apresentações. 
6.9 - O concorrente que optar pelo acompanhamento dos instrumentistas deverá anexar junto com o material de 
inscrição uma cópia da letra com cifra ou partitura. Quem não optar, no momento da inscrição, pelo acompanhamento 
da Banda FEM, não poderá decidir após a seleção.
6.10 - Os arranjos serão executados de acordo com o áudio enviado na inscrição, evitando assim mudanças 
posteriores. 
6.11 - Portanto, é necessário que o concorrente envie o material com o arranjo e tom que será executado na 
apresentação.
6.12 - Não haverá alterações de arranjos durante os ensaios.
6.13 - É proibida a utilização de playback.
7. Da Comissão Julgadora
7.1 -  A Comissão Julgadora e de Premiação será composta por 3 (três) profissionais de notório saber da área 
musical, não residentes em São José do Rio Preto.
7.2 - A decisão da Comissão Julgadora e de Premiação é soberana e inquestionável.
7.3 - Em caso de denúncia e confirmação de plágio, a(o) candidata(o) será excluída(o) da Premiação. 
7.4 - A denúncia deverá ser efetuada nos dias das fases de classificação, ficando vedada no dia da Premiação. 
8. Da premiação
8.1 – A noite de encerramento e a cerimônia de premiação, será realizada no dia 27 de outubro de 2022, às 20h.
1.2 – Na cerimônia de encerramento, serão concedidos os seguintes prêmios:
1º lugar...............................................................................R$ 10.000,00 (dez mil reais) + troféu
2º lugar...............................................................................R$ 7.000,00 (sete mil reais) + troféu
3º lugar...............................................................................R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + troféu
4º lugar...............................................................................R$ 3.000,00 (três mil reais) + troféu
5º lugar...............................................................................R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu
Melhor intérprete ...............................................................R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu
Melhor letra .......................................................................R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu
Melhor canção de músicos de São José do Rio Preto......R$ 2.000,00 + troféu
Aclamação popular ...........................................................troféu
9. Das disposições gerais
9.1 - A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto reserva-se ao direito de gravar imagens e áudios dos ensaios 
e das apresentações da 15ª edição do Festival de MPB de São José Rio Preto Vinicius Nucci Cucolicchio, sob forma 
de divulgação, sem fins lucrativos e para efeito de produção de material de difusão.
9.2 - A Secretaria Municipal de Cultura enviará ao ECAD, relação das músicas selecionadas e recolherá a taxa 
referente à apresentação das mesmas no evento. 
9.3 - Cabe ao artista, por meio de suas Associações, requererem os direitos da mesma. 
9.4 -  A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de, a qualquer momento, excluir a música do participante que 
não observar as normas deste Regulamento.
9.5 - A inscrição ao 15º FEM – Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto Vinicius Nucci Cucolicchio, 
pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente Regulamento.
9.6 - Os casos omissos neste Regulamento serão avaliados e deliberados pela Secretaria Municipal de Cultura.
São José do Rio Preto, 18 de agosto de 2022.
Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

ANEXO INTEGRANTE DA LEI Nº 14.227, DE 9 DE AGOSTO DE 2022.
ANEXO
Tabelas referente às Zonas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 14, constantes do Anexo 02 da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021:

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo
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02

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação com dois 
pavimentos, conforme 
Níveis do Anexo 05

● residencial: em 
loteamento fechado 
ou condomínios

● institucional

12,00m 360,00m² 1 60% 7,50m 4,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Taxa de 
Ocupação 

Altura 
Máxima

Recuos Mínimos
Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo
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 d

e 
B
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03

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea, 
edificação com 
dois pavimentos ou 
conjuntos comerciais, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: em 
loteamento fechado, 
condomínios 
ou conjunto 
habitacional, tanto 
justaposto quanto 
superposto

● Unidade 
Autônoma Estudantil

● atividades 
econômicas: em 
condomínios

● institucional 

10,00m 200,00m² 2 60% 7,50m 3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e 

com aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação em divisa com a via 

pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - 
1,50m

edificação térrea com aberturas à 
divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

U
so

 M
is

to
 d

e 
M

éd
ia

 D
en

si
da

de

04

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada ou habitação 
multifamiliar vertical

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação vertical, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: em 
loteamento fechado, 
condomínios 
ou conjunto 
habitacional, tanto 
justaposto quanto 
superposto

● institucional

10,00m 200,00m²

2
edificação com até 

dois pavimentos
60% 7,50m 3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e 

com aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação em divisa com a via 

pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - 
1,50m

edificação térrea com aberturas à 
divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - 

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

4
edificação acima de 

dois pavimentos
50%

conforme 
CINDACTA 
e COMAER

5,00m
(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m

edificação acima de dois 
pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m 
de cada lateral

edificação acima de dois pavimentos

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas
Ìndice de 

Aproveitamento 
Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo
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ec
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er

aç
ão

 U
rb
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a

05

● residencial: em habitação 
unifamiliar isolada ou 
habitação multifamiliar 
vertical

● atividades econômicas: 
em edificação térrea 
ou edificação vertical, 
conforme Níveis do Anexo 
05

● misto

● outros: em área de 
recuperação urbana a ser 
revitalizada, preservada 
com diversidade de uso, 
configurada como zona de 
qualidade urbana em vias 
de degradação e que por 
isso deve ser recuperada, 
expansão central 
controlada destinada 
à expansão do atual 
centro urbano para áreas 
próximas, com controle de 
uso e ocupação do solo

● residencial: 
em loteamento 
fechado, 
condomínios 
ou conjunto 
habitacional, 
tanto justaposto 
quanto 
superposto

● institucional

10,00m 200,00m²

2
edificação 

com até dois 
pavimentos

80%

´10,00m
edificação 

com 
até dois 

pavimentos
5,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

4
edificação 

acima de dois 
pavimentos

40%

conforme 
CINDACTA 
e COMAER
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m 
de cada lateral

edificação acima de dois pavimentos

Taxa de Permeabilidade 
Mínima:

50% da área de recuo frontal sendo a área drenante localizada em recuo com a via pública, subtraindo-se esta área do cômputo necessário 
para o dispositivo de retenção de águas pluviais

14
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Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas
Ìndice de 

Aproveitamento 
Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

Pr
ed

om
in

an
te

m
en

te
 C

om
er

ci
al

06

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação vertical, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: 
habitação multifamiliar 
vertical

● industrial: em 
microindústrias, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

12,00m 360,00m² 4

66%

10,00m
edificação 

com 
até dois 

pavimentos

3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 
e edificação em divisa com a via 

pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

50%

conforme 
CINDACTA 
e COMAER
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

5,00m

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos 
- - - - - - - - - - - - - -

5,00m
edificação acima de dois 

pavimentos em divisa com a via 
pública

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m 
edificação acima de dois pavimentos 

- - - - - - - - - - - - - -
5,00m

edificação acima de dois pavimentos em 
divisa com a via pública

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

R
eg

ul
ar

iz
aç

ão
 F

un
di

ár
ia

07

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
com dois pavimentos, 
desde que aprovados 
pelo CPDD, conforme 
Níveis do Anexo 05.

- - -
dimensão 
existente 
in loco

dimensão 
existente in 

loco
1

60%

ou

área 
consolidada 
contida no 

LEPAC 

7,50m 3,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 

e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois 
pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

Se
rv

iç
os

 G
er

ai
s

08

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada 

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● residencial: 
em habitação 
multifamiliar vertical

● atividades 
econômicas: em 
edificação vertical 
conforme Níveis do 
Anexo 05

12,00m 360,00m² 2 70%

8,00m
edificação 

com 
até dois 

pavimentos
5,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

2,00m
edificação com dois pavimentos 

e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
1,50m

edificação térrea com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - - - - - -
2,00m

edificação com dois 
pavimentos e com 

aberturas à divisa do lote 
- - - - - - - - - - - - - -

recuo da zona
edificação em divisa com a via pública

conforme 
CINDACTA 
e COMAER
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois pavimentos

Zona
Usos Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura 

Máxima
Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

Av
en

id
as

 d
e 

Fu
nd

o 
de

 V
al

e 
e 

Á
re

as
 E

sp
ec

ia
is

10

● residencial: em 
habitação unifamiliar 
isolada ou habitação 
multifamiliar vertical

● atividades 
econômicas: em 
edificação térrea ou 
edificação vertical, 
conforme Níveis do 
Anexo 05

● atividades 
econômicas: 
em edificação 
ou condomínios 
a critério do 
GRAPROURB e do 
CPDDS, conforme 
Níveis do Anexo 05

12,00m 360,00m²

2

60%
edificação 

com 
até dois 

pavimentos

7,5

5,00m

0,00m
edificação térrea ou com dois 
pavimentos sem aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

1,50m
edificação térrea com aberturas à 

divisa do lote 
- - - - - - - - - 

2,00m
edificação com dois pavimentos 
e com aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - 
2,00m

edificação em divisa com a via 
pública

0,00m
edificação térrea ou com dois 

pavimentos sem aberturas à divisa do 
lote 

- - - - - - - - - 
1,50m

edificação térrea com aberturas à divisa 
do lote 

- - - - - - - - - 
2,00m

edificação com dois pavimentos e com 
aberturas à divisa do lote 

- - - - - - - - - 
recuo da zona

edificação em divisa com a via pública

4

50% 
edificação 

acima 
de dois 

pavimentos

conforme 
CINDACTA 
e COMAER

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois 

pavimentos

(H/6 – 3) com o mínimo de 3,00m
edificação acima de dois pavimentos

Exceções: Obs.: para construção de edificações acima de 2 (dois) pavimentos nas Avenidas Anísio Haddad, José Munia, Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira e Lino José de Seixas, consultar Capítulo referente à Zona 10.

Taxa de Permeabilidade 
Mínima:

50% da área de recuo frontal sendo a área drenante localizada em recuo com a via pública, subtraindo-se esta área do cômputo necessário 
para o dispositivo de retenção de águas pluviais

Zona Usos
Lote Construção

Dimensões Mínimas Ìndice de 
Aproveitamento 

Máximo

Taxa de 
Ocupação 

Máxima
Altura Máxima Recuos Mínimos

Permitidos Permissíveis Testada Área Frontal Lateral de Fundo

C
há

ca
ra

s 
de

 R
ec

re
io

14 edificação destinada 
a lazer

● atividades 
econômicas: em 
edificação a critério 
do GRAPROURB e 
do CPDDS

 
50,00m

Para loteamentos com 
aprovação definitiva 
anterior a publicação 

desta Lei 

5.000 m2
Para loteamentos 
com aprovação 

definitiva anterior a 
publicação desta Lei

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB 
e do CPDDS, 
caso a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso

a critério do 
GRAPROURB e 
do CPDDS, caso 

a caso
25,00m

Para loteamentos com 
aprovação definitiva 

posterior a publicação 
desta Lei

2.500 m2
Para loteamentos 
com aprovação 

definitiva posterior a 
publicação desta Lei

* Excetuando o Loteamento Floresta Park (Lei 4.568 de 11/10/1.989 – 1.000 m2)

São José do Rio Preto, 16 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº 145/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica J A DEL ARCO 
ESTACIONAMENTO ME, CNPJ nº 35.635.288/0001-55 , cujo endereço atual 
é Tv. Annita Lombardi Vieira, 108 – Ret. Jaime Spínola de Castro, que ficou 
decidido por esta Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária no valor 
de R$ 692,90  (Seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) sendo 
lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000384-1, tendo em vista 
a infração ao disposto no Art. 4º da Lei Municipal nº 4481/1991, conforme Auto 
de Constatação/Notificação nº 22037. Referido valor deverá ser recolhido aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
HELENA YURIKO SAKANO FERNANDES 
Agente Fiscal de Posturas
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Editais

PATRIOTA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  O Presidente Municipal do PATRIOTA de São José do Rio Preto/SP, uso 
de suas atribuições legais e em conformidade disposições do Estatuto do 
PATRIOTA, vem CONVOCAR os convencionais aptos para participarem, de-
liberarem e votarem na CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PATRIOTA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP,  a ser realizada no dia 23 (vinte e três) de agosto 
de 2022, na cidade de São José do Rio Preto/SP, no endereço Rua Capitão 
José Maria, 56, Jardim Europa, com início às 10:00 horas e encerramento às 
12:00 horas, em atenção à seguinte Ordem do Dia:

1 – Eleição e Posse do órgão definitivo de direção do PATRIOTA
Municipal e dos membros do respectivo Diretório;

2- Eleição e Posse da Comissão Executiva Municipal, dos Membros do
Conselho Fiscal Municipal, do Conselho de Ética Municipal, do Conselho
Político Municipal, do Presidente de Honra Municipal e dos Delegados
Municipais do PATRIOTA Municipal;

3 – Outros assuntos de ordem legal e estatutária.

São José do Rio Preto/SP, 16 de agosto de 2022.

ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA
Presidente

PATRIOTA Municipal de São José do Rio Preto/SP

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, pará-
grafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo 
relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, 
a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º 
andar do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - 
CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 311.391.758; contrato nº 12654, valor devido: R$ 471,02, refe-
rente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 92. CPF: 023.620.568; contrato nº 49026, 
valor devido: R$ 820,43, referente às competências de 11/2020, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 638. 
CPF: 484.880.448; contrato nº 72276, valor devido: R$ 115,66, refe-
rente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 92. CPF: 064.670.035; contrato nº 80037, 
valor devido: R$ 285,94, referente às competências de 05/2022, 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 163. CPF: 518.338.048; contrato nº 83631, valor devido: R$ 
227,93, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
508.411.158; contrato nº 86052, valor devido: R$ 422,32, referente às 
competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 533.517.428; contrato nº 
90512, valor devido: R$ 266,14, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 143. CPF: 424.613.688; contrato nº 91565, valor devido: 
R$ 247,94, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
536.848.968; contrato nº 92994, valor devido: R$ 212,27, referente às 
competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 92. CPF: 458.146.078; contrato nº 93089, valor 
devido: R$ 227,93, referente às competências de 05/2022, 06/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 163. 
CPF: 202.786.458; contrato nº 96691, valor devido: R$ 1.198,69, re-
ferente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 362.535.668; con-
trato nº 96996, valor devido: R$ 751,83, referente às competências 
de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 143. CPF: 980.168.818; contrato nº 102827, valor 
devido: R$ 1.395,52, referente às competências de 05/2022, 06/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. 
CPF: 334.258.988; contrato nº 104511, valor devido: R$ 456,80, refe-
rente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 468.020.418; contra-
to nº 107013, valor devido: R$ 164,88, referente às competências de 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 87. CPF: 586.836.118; contrato nº 109413, valor devido: R$ 
110,14, referente às competências de 05/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 133.473.258; con-
trato nº 110643, valor devido: R$ 846,84, referente às competências 
de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 153. CPF: 050.733.533; contrato nº 111858, valor de-
vido: R$ 159,87, referente às competências de 05/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 
322.113.608; contrato nº 112265, valor devido: R$ 893,11, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 522.235.248; contrato nº 
112635, valor devido: R$ 241,13, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 143. CPF: 489.298.548; contrato nº 114672, valor devido: 
R$ 275,45, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
594.305.968; contrato nº 115125, valor devido: R$ 446,78, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 460.791.758; contrato nº 
115711, valor devido: R$ 459,24, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 163. CPF: 595.081.708; contrato nº 116057, valor devido: 
R$ 284,44, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
591.048.078; contrato nº 116298, valor devido: R$ 272,97, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 327.362.608; contrato nº 
116506, valor devido: R$ 462,55, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 163. CPF: 392.100.238; contrato nº 116755, valor devido: 
R$ 346,54, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 
452.904.578; contrato nº 116935, valor devido: R$ 374,49, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 598.722.548; contrato nº 
117219, valor devido: R$ 135,81, referente às competências de 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 56. CPF: 598.222.938; contrato nº 118178, valor devido: R$ 
280,69, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 
384.802.678; contrato nº 118435, valor devido: R$ 429,74, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 500.100.378; contrato nº 
118515, valor devido: R$ 352,14, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 143. CPF: 486.134.678; contrato nº 118542, valor devido: 
R$ 137,21, referente às competências de 06/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 61. CPF: 486.134.398; 
contrato nº 118543, valor devido: R$ 146,63, referente às competên-
cias de 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 56. CPF: 222.221.808; contrato nº 118731, valor devido: 
R$ 507,30, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 
598.626.788; contrato nº 119013, valor devido: R$ 131,96, referente 
às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 87. CPF: 489.146.378; contrato nº 119111, 
valor devido: R$ 369,75, referente às competências de 05/2022, 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 143. CPF: 596.823.828; contrato nº 119123, valor devido: R$ 
275,78, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
534.623.338; contrato nº 119250, valor devido: R$ 278,66, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 500.854.798; contrato nº 
119259, valor devido: R$ 241,08, referente às competências de 
05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 163. CPF: 121.816.648; contrato nº 119863, valor devido: 
R$ 809,91, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
363.040.398; contrato nº 130875, valor devido: R$ 492,37, referente 
às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 199. CPF: 273.656.558; contrato nº 
130931, valor devido: R$ 1.109,86, referente às competências de 
04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 201. CPF: 566.502.148; contrato nº 131053, valor devido: 
R$ 241,08, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 
591.361.768; contrato nº 131054, valor devido: R$ 241,08, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 585.876.208; contrato nº 
131182, valor devido: R$ 381,86, referente às competências de 
04/2022, 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 260. CPF: 503.682.428; contrato nº 131708, 
valor devido: R$ 347,85, referente às competências de 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 194. CPF: 401.021.108; contrato nº 131709, valor devido: R$ 
422,00, referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 

837.248.932; contrato nº 132407, valor devido: R$ 434,46, referente 
às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 168. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indi-
cado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 
direito conforme cláusula contratual em face do atraso no paga-
mento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da 
dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome 
nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 
3203-1418.

Convocação de Assembleia Geral Ordinária: 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DA ESTÂNCIA BORTOLUZZO, 
CNPJ  03.815.034/0001-22 - convoca todos os associados, adimplentes (em 
dia) com suas obrigações junto a APEB, para participar da Assembleia Geral  
Ordinária a ser realizada no dia 21 de Agosto de 2022, à Rua: ( B ) Nº 184, 
Estancia Bortoluzzo – Cedral -Sp.  às 09h00 em primeira convocação, e às 
09h30 em segunda e última convocação com qualquer numero de asso-
ciados presentes, a fim de serem deliberados os seguintes itens, conforme 
ordem do dia:

a) Aprovação das contas 
b) Análise do custo da Água / Racionamento / Hidrômetros
c) Concreto nas Ruas
d) Mudança do bairro Estância Bortoluzzo de Cedral p/ S.J. Rio 
Preto
e) Outros assuntos de interesse dos associados. 

O deliberado na mesma obrigará o cumprimento a todos os associados, 
ainda que ausentes ou discordantes.  Cedral – Sp. , 11/08/2022 – 
A  DIRETORIA -  APEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 123/2022; Processo licitatório nº 197/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR 
ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE AR CONDICIONADO PARA TODOS 
OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA 
E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 124/2022; Processo licitatório nº 198/2022.TIPO: MENOR PREÇO 
POR LOTE DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO LOTE.OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão a contratação de prestação de serviços de assistente de saúde bucal; 
farmacêutico; e, técnico em enfermagem para atendmento dos programas da atenção básica provindo 
do governo federal a serem realizados âmbito municipal, conforme especificações constantes no Anexo 
I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 125/2022; Processo licitatório nº 199/2022.TIPO: MENOR 
PREÇO POR LOTE DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO LOTE 
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão contratação de prestação de serviços técnico de raio x; 
enfermeira; e, técnico de enfermagem, para integrar na equipe da urgência e emergência para prestar 
assistência aos pacientes no pronto atendimento no município de guapiaçu, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 05/09/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 126/2022; Processo licitatório n° 200/2022.TIPO: DE MENOR 
PREÇO POR LOTE DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
LOTE.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão contratação de prestação de serviços de artesã; 
assistente social; cuidador em saúde; enfermeiro; psicólogo; e, técnico de enfermagem, para integrar 
na equipe do caps para prestar assistência aos pacientes de saúde mental no caps e srt referente ao 
programa provindo repasse financeiro do governo federal e psicólogo para setor de educação, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 09/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 16/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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. CARLOS HENRIQUE SBRISSA e ISADORA QUEIROZ PEREI-
RA, sendo ELE filho de LUIS CARLOS SBRISSA e de DULCINEI APARE-
CIDA LULIO SBRISSA, sendo ELA filha de DANIEL ALVES PEREIRA e de 
ELENICE BATISTA QUEIROZ PEREIRA;
2. JACKSON DE JESUS VASCONCELOS e TALITA PERES 
FERREIRA, sendo ELE filho de GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS 
e de LÉIA SILVA DE JESUS VASCONCELOS, sendo ELA filha de ZENIL-
DO JOSÉ FERREIRA e de SELMA GUALBERTO PERES FERREIRA, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
16/08/2022.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0001312-25.2015.8.26.0474 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do 
Foro de Potirendaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Construnelli Works Construtora E Incorporadora LTDA, CNPJ 05.570.879/0004-73, com endereço à Rua João Caldeira, SN, 
Jardim São Francisco, CEP 15105-000, Potirendaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de STM Industrial LTDA, para recebimento de R$37.485,76 (mar/17 - fls. 94) decorrente da duplicata nº 23222-A vencida 
em 05.04.15. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edita, pague o débito 
atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, 
poderão comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Potirendaba, aos 12 de agosto de 2022. K -17e18/08

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2022
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 12/2022, 
com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa 
e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a 
empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 07.797.967/0001-95 com sede na Rua Izabel A Redentora, nº 2356, 
Edif. Loewen, Sala 117, Centro, na cidade de São José dos Pinhais– PR, 
CEP 83005-010, no VALOR GLOBAL R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e 
sessenta e cinco reais)
Monte Aprazível, 16 de agosto de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo N° 95/2022
Inexigibilidade N° 11/2022
Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e 
com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o 
artigo 26, do mesmo diploma legal RATIFICO a inexigibilidade de licitação 
tendo por objeto a contratação da ADORE EVENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ: 12.377.872/0001-52, para apresentação do cantor JULIANO SON no 
dia 16/09/2022 no AVIVA MONTE 2022, pelo valor global de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), convocando o representante legal para assinatura do 
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias.
Monte Aprazível, 16 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE ALTERAÇÃO 
DA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGAO PRE-
SENCIAL  20/2022, CUJO O OBJETO É CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
DE ADMINISTRAÇAO, INTERAÇAO DE OPERAÇOES DECORRENTES 
DO USO DE CARTAO ALIMENTAÇAO PARA USO DOS SERVIDORES PU-
BLICOS DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, MARCADO PARA O DIA 
25 DE AGOSTO 2022, REDESIGNA PARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 
2022 O RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. CONFORME 
DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDERE-
ÇO ELETRONICO, WWW.MIRASSOLANDIA.SP.GOV.BR - 
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - 
PREFEITA MUNICIPAL. 
MIRASSOLANDIA 16 DE AGOSTO DE 2022.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

                                                                                                   

PORTARIA Nº 7029 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE ao servidor efetivo JOSE CARLOS DO NASCIMENTO – Motorista 
– os benefícios do Segundo Quinquênio e Licença Prêmio, vencidos em 29 
de julho de 2022, com efeitos financeiros a partir de 30 de julho de 2022.

PORTARIA Nº 7030 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
ENQUADRA o servidor efetivo JOSE CARLOS DO NASCIMENTO – 
Motorista, na Referência CM-4B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que 
faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a 
partir de 01 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 7031 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
ENQUADRA, com efeitos financeiros a partir de 02 de agosto de 2022 – 
primeiro dia subsequente ao aniversário da posse, os servidores efetivos 
dos cargos a seguir relacionados, nas referências a que fazem jus devido 
a Progressão por Merecimento: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO – 
Motorista – Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 40h; LUIZ 
CARLOS HIGASHIHARAGUTI – Motorista – Referência CM-1C, Padrão 
Técnico Administrativo 40h.

PORTARIA Nº 7032 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE à servidora efetiva POLYANE LEAL DA SILVA, ocupante do 
cargo efetivo de Agente Parlamentar de Pessoal, Ref. CM-1C, Nível Técnico 
Administrativo 40h, o benefício da Licença Prêmio, vencida em 07 de janeiro 
de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATOS DE PORTARIAS

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Proclamas 


