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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1918
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora MARIA DE 
LOURDES DE CARVALHO REIS, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0106/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1919
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 
da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001,
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
SILVANA MARIA MARTINELLI SCRIGNOLI, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0107/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1920
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora ROSALI 
IGNACIO DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0108/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1921
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora SILVANA 
TEIXEIRA LOPES, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0109/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1922
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora DENISE 
ADRIANA DE MOURA MATOS, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0110/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1923
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
LUCIMEIRE ALEGRE FERREIRA, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0111/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1924
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora NILMA 
THEODORO GUIMARÃES, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Enfermeiro Padrão, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.7/0112/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1925
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora GISELE 
CRISTINA DE FREITAS SOUSA, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Atendente, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.7/0113/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1926
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos calculados de acordo com a 
Lei Federal nº 10.887/2004, à senhora MARA REGINA MARTINS, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, 
nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inciso III, 
alínea “a”, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 
1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.1/0114/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1927
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos calculados de acordo com a 
Lei Federal nº 10.887/2004, à senhora SOLANGE MARIA PEREIRA 
GIACCHETTO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico 
Clínico Geral, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inciso III, 
alínea “a”, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 
1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.1/0115/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1928
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora JOANA 
CARNEIRO DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0116/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1929
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora MARLEI 
FERREIRA ALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
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Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0117/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1930
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora SANDRA 
VALERIA DE ALMEIDA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0118/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1931
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ANDRÉA MARA PONTES, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0119/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1932
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, com proventos proporcionais sobre a média aritmética, 
ao senhor FABRICIO PERUSSI, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Guarda Municipal, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inciso I, da 
Constituição Federal, e de acordo com o artigo 1º, da Lei Federal nº 
10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 01.2/0120/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 04/11/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1933
(De 04 de novembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição, com proventos integrais, à senhora GLAUCIANA 
PARO DELGADO DE MARCHI, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Coordenador Pedagógico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0121/11/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de e revoga as disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por  – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMAS
“Eleição de vacância  membros do Conselho Municipal de Assistencia 
Social (CMAS) para o triênio dezembro de 2022 a fevereiro de 
2024; na categoria representantes de entidades e organizações de 
assistência social;-  1 suplente”               

O Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto SP, em reunião ordinária no dia 1 de Novembro   de 2022, com 
base na Lei Municipal Nº 12.867 de 06/12/2017 e do seu Regimento 
Interno aprovado em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
05/06/2018  convoca, nos termos do presente Edital e da Resolução 
01/2022, todas as entidades e organizações de assistência social; 
devidamente inscritas no CMAS  para participarem da eleição  1 
(uma) Suplência na Categoria Representativa  neste Conselho.
A eleição será realizada no dia 5 (cinco) de Dezembro  de 2022 
às 8:30 horas em primeira chamada e as  8:45 horas em segunda 
chamada, realizada na Casa dos Conselhos, situada a Av. Bady 
Bassit Nº 3697, encerrando o processo eleitoral as 9:30 horas.
O processo eleitoral referido neste Edital, inclusive o procedimento 
e documentos para a indicação de candidaturas pela respectiva 
categoria  e para o exercício do direito de voto, serão regidos pelas 
regras constantes da lei municipal Nº 12.867 de 06/12/2017 e do seu 
Regimento Interno CMAS de São José do Rio Preto e Resolução 
01/2022 do CMAS/SJRP, disponíveis na sede do Conselho.
O candidato deverá apresentar até as 16 horas do dia 21 (vinte e 
um  ) de novembro de 2022 na Casa dos Conselhos, os seguintes 
documentos:
a) comprovante de Inscrição no CMAS
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, emitida 
pela Entidade ou associação representada, por quem tenha poderes 
para tanto;
c) comprovação do atendimento dos requisitos de representação 
(funcionário ou membro da diretoria);
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos considerados 
elegíveis serão publicados em Edital pela comissão eleitoral no dia 
24 (vinte e quatro) de novembro  de 2022. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas poderão 
solicitar informações, por escrito, bem como suprirem o impedimento 
para a inscrição, nos termos especificados pela comissão eleitoral 
provisória, mediante requerimento protocolado na Casa dos 
Conselhos até as 16 horas do dia 29 (vinte e nove) de novembro   de 
2022. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por escrito até as 
16 horas do dia 29 (vinte e nove) de novembro   de 2022 na Casa dos 
Conselhos, mediante protocolo.
A relação definitiva de candidatos elegíveis será publicada em Edital 
no dia 1 (um ) de dezembro  de 2022. 
São José do Rio Preto,1  de novembro de 2022. 
CLEMILDA BAESSO BOSSADA
PRISCILA JANAINA CARDOZO AMARAL     
Coordenadora  da Comissão Eleitoral
Secretária da Comissão Eleitoral
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMAS
“Eleição de vacância dos membros do Conselho Municipal de 
Assistencia Social (CMAS) para o triênio dezembro de 2022 a 
fevereiro de 2025; na categoria Representativa dos Trabalhadores 
do SUAS  - suplente”              
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto 
SP, em reunião ordinária no dia 1 de novembro  de 2022, com base na 
Lei Municipal Nº 12.867 de 06/12/2017 e do seu Regimento Interno 
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária no dia 05/06/2018  
convoca, nos termos do presente Edital e da Resolução 01/2022, 
todos  os  Conselhos Profissionais com representação no município, 
afetos à área; e pelo Fórum Municipal de Trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social - FMTSUAS; para participarem da eleição  
de 1 (uma)Suplência na categoria representativa  neste Conselho.
A eleição será realizada no dia 5 (cinco) de Dezembro  de 2022 
às 8:30 horas em primeira chamada e as  8:45 horas em segunda 
chamada, realizada na Casa dos Conselhos, situada a Av. Bady 
Bassit Nº 3697, encerrando o processo eleitoral as 9:30 horas.
O processo eleitoral referido neste Edital, inclusive o procedimento 
e documentos para a indicação de candidaturas pela respectiva 
categoria  e para o exercício do direito de voto, serão regidos pelas 
regras constantes da lei municipal Nº 12.867 de 06/12/2017 e do seu 
Regimento Interno CMAS de São José do Rio Preto e Resolução 
01/2022 do CMAS/SJRP, disponíveis na sede do Conselho.
O candidato deverá apresentar até as 16 horas do dia 21 (vinte e 
um  ) de novembro de 2022 na Casa dos Conselhos, os seguintes 
documentos:
a) cópia dos documentos comprobatórios da legalidade das entidades 
e associações;
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, emitida 
pela Entidade ou associação representada, por quem tenha poderes 
para tanto;
c) comprovação do atendimento dos requisitos de representação, 
nos termos especificados pela Resolução 01/2022
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos considerados 
elegíveis serão publicados em Edital pela comissão eleitoral no dia 
24 (vinte e quatro) de novembro  de 2022. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas poderão 
solicitar informações, por escrito, bem como suprirem o impedimento 
para a inscrição, nos termos especificados pela comissão eleitoral 
provisória, mediante requerimento protocolado na Casa dos 
Conselhos até as 16 horas do dia 29 (vinte e nove) de novembro   de 
2022. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por escrito até as 
16 horas do dia 29 (vinte e nove) de novembro   de 2022 na Casa dos 
Conselhos, mediante protocolo.
A relação definitiva de candidatos elegíveis será publicada em Edital 
no dia 1 (um ) de dezembro  de 2022. 
São José do Rio Preto,1  de novembro de 2022. 
CLEMILDA BAESSO BOSSADA  
PRISCILA JANAINA CARDOZO AMARAL     
Coordenadora  da Comissão Eleitoral
Secretária da Comissão Eleitoral

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO
Art. 1º.  O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), criado 
pela Lei Municipal nº7.720, de 11 de novembro de 1999, revogada 
pela Lei nº14.164 de 20 de abril de 2021, com sede e foro no 
município de São José do Rio Preto/SP, é um órgão colegiado de 
caráter público, sem fins lucrativos, credo político ou religioso, com 
prazo indeterminado de duração, que se rege por este regimento, de 
resolução do plenário deste conselho, e conta com o apoio logístico 
da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), à qual é 
vinculado.
Art. 2º.  O CMDI, órgão permanente, paritário, consultivo, normativo 
e deliberativo, com funções de controle e de fiscalização dos direitos 
das pessoas idosas, tem por finalidade promover e garantir o pleno 
exercício da cidadania da pessoa idosa, buscando congregar e 
conjugar esforços dos órgãos públicos, entidades privadas e grupos 
organizados, que desenvolvam trabalhos com pessoas idosas para 
formular, em consonância com as políticas nacional e estadual, as 
diretrizes da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa da 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º.  O CMDI atuará em cooperação com os demais conselhos 
organizados pelo poder público e pela sociedade civil, em especial 
com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), de São 
José do Rio Preto, SP.
Art. 4º.  São atribuições do CMDI:
I. elaborar, em conjunto com as demais políticas setoriais, a política 
pública de atenção às pessoas idosas para o município;

II. formular diretrizes para o desenvolvimento das atividades de 
proteção e assistência que o município deve prestar às pessoas 
idosas, nas áreas de sua competência;
III. fornecer subsídios e participar da elaboração do orçamento do 
município, no que se refere à rede de atenção às pessoas idosas;
IV. estimular a elaboração de projetos que tenham como objetivo a 
participação das pessoas idosas nos diversos setores de atividades 
comunitárias;
V. priorizar o fomento de projetos e políticas públicas voltados ao 
atendimento das pessoas idosas e ao desenvolvimento da Cidade 
Amiga de Todas as Idades;
VI. estimular projetos de alfabetização de pessoas idosas;
VII. elaborar programas que incentivem a participação da sociedade 
na assistência às pessoas idosas;
VIII. estimular estudos, debates e pesquisas, objetivando prestigiar e 
valorizar as pessoas idosas;
IX. monitorar as ações desenvolvidas por entidades governamentais 
e não governamentais no âmbito do atendimento à pessoa idosa, em 
consonância com o CMAS;
X. colaborar com as organizações governamentais e não 
governamentais, bem como com o governo municipal, para a obtenção 
de recursos técnicos e/ou financeiros, visando a implementação de 
programas relacionados ao envelhecimento e à qualidade de vida 
das pessoas idosas;
XI. promover campanhas esclarecedoras, a fim de evitar que a 
pessoa idosa seja vítima de maus tratos e de garantir os seus direitos, 
eliminando qualquer disposição discriminatória;
XII. incrementar a organização e a mobilização da comunidade idosa;
XIII. examinar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam 
denúncias de maus tratos e negligência contra pessoas idosas;
XIV. dar parecer aos projetos de programas que sejam desenvolvidos 
com recursos públicos;
XV. elaborar seu Regimento Interno, sobre sua organização, 
funcionamento e diretrizes básicas de atuação; e 
XVI. fiscalizar Instituições e entidades governamentais ou não 
governamentais e  c o n g ê n e r e s  quanto ao cumprimento das 
disposições do Estatuto da Pessoa Idosa, bem como da legislação 
federal, estadual e municipal que dispuser sobre os direitos da 
pessoa idosa.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5º.  O CMDI será composto por vinte e dois (22) membros e 
respectivos Suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
única recondução por igual período, conforme segue nos segmentos 
abaixo:
I. 11 (onze) representantes dos órgãos públicos, a seguir especificados:
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação;
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação;
f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura;
g) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
h) 1 (um) representante da Secretaria Municipal dos Direitos para 
Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia;
i) 1 (um) representante do Fundo Social de Solidariedade;
j) 1 (um) representante da Vigilância Sanitária Municipal;
k) 1 (um) representante da Delegacia de Proteção ao Idoso.
II. 11 (onze) representantes da Sociedade Civil, a seguir especificados 
em categorias representativas:
a) 1 (um) representante de entidades que componham o Sistema 
“S” (SESI, SESC, SEST, SENAI e SENAC);
b) 2 (dois) representantes de Instituição de Longa Permanência de 
Idosos, sem fins lucrativos, devidamente cadastrada no CMDI;
c) 1 (um) representante de entidade que promova apoio e/ou defesa 
do direito dos idosos;
d) 1 (um) representante de serviço de saúde, sem fins lucrativos, 
ou participante da Rede de Atenção ao Idoso no SUS (Sistema 
Único de Saúde), que promova atendimento, assistência e proteção 
a idosos;
e) 1 (um) representante de conselho de classe de profissionais;
f) 1 (um) representante de Instituição de ensino superior;
g) 1 (um) representante de sociedade de profissionais, ou de 
Instituição de pesquisa científica, ou de Instituição de extensão  
cultural;
h) 3 (três) representantes de grupo civil de terceira idade, devidamente 
constituído.
§ 1º Considera-se “entidade que promova apoio e/ou defesa do 
direito dos idosos�, alínea �c�,  organizações privadas, sem fins 
lucrativos, constituídas formal e autonomamente, com finalidade 
pública, voltada para a efetivação e universalização de direitos da 
pessoa idosa comprovados em Estatuto Social.
§ 2º Os Conselheiros representantes dos órgãos públicos municipais 
serão nomeados pelo Prefeito Municipal, inclusive em caso de 
recondução. 
§ 3º Os Conselheiros representantes da Sociedade Civil serão eleitos 
considerando as respectivas categorias representativas.
§ 4º Os representantes da Sociedade Civil serão indicados por 
cada uma das respectivas Instituições, de acordo com a categoria 
representativa, e serão todos escolhidos por seus integrantes, após 
escolha procedida de forma democrática, conforme disposições 
estatutárias próprias.
§ 5º Os representantes dos grupos de terceira idade, objeto da 
alínea �h� do inciso II, do caput deste Artigo, deverão estar regular 
e  previamente inscritos em tais grupos há mais de 06 (seis) meses.
§ 6º A função de membros do CMDI não será remunerada, sendo seu 
desempenho considerado como serviço público relevante.
§ 7º O mandato dos Conselheiros empossados será de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução por igual período, sendo que o início 
do mandato dar-se-á a partir de sua nomeação via Decreto.
§ 8º Cada Titular do CMDI terá um Suplente, oriundo da mesma 
categoria representativa, mas não da mesma Instituição.
§ 9º Cada membro do Conselho poderá exercer apenas uma 
representação por mandato.
Art. 6°. O Conselheiro que, por qualquer motivo, não mais pertencer 
à categoria representativa estará automaticamente desligado do 
CMDI e será processada a sua substituição, por meio de indicação 
ou  eleição respeitados os incisos I e II do Art. 5º deste Regimento.
Art. 7º  O CMDI será organizado conforme a seguinte estrutura:
I. Diretoria Executiva: composta por Presidente, Vice.Presidente, 
1º Secretário Executivo, 2º Secretário Executivo, 1º Tesoureiro e 2º 
Tesoureiro;
II. Comissões Assessoras Permanentes e Provisórias;
III. Grupos de Trabalho;
IV. Secretaria Administrativa: o CMDI contará com uma Secretaria 
Administrativa para dar suporte administrativo ao cumprimento de 
suas competências;
V. Assembleia Plenária (doravante também referida como Plenário): 
composta pelos membros Titulares e Suplentes indicados e eleitos, 
respectivamente pelos segmentos que compõem o CMDI. 
Parágrafo único. A composição e o funcionamento dos órgãos 
referidos nos incisos I, II, III e IV deste artigo estão detalhados nos 
capítulos V, VI, VII, VIII e X deste regimento, respectivamente.
Art. 8º  Fica assegurado ao CMDI, pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, o apoio técnico, a estrutura administrativa e o 
pessoal necessário para o adequado desenvolvimento dos trabalhos.
CAPÍTULO IV
DAS ELEIÇÕES
Art. 9º.  As eleições serão promovidas por Comissão Assessora 
Eleitoral de caráter provisório, que deverá ser constituída em 
Assembleia Plenária, em tempo hábil e formada por 6 (seis) 
Conselheiros, Titulares ou Suplentes, sendo 03 (três) representantes 
da sociedade civil e 03 (três) representantes do Poder Público, os 
quais escolherão entre si o Coordenador da Comissão Assessora. 
Parágrafo Único. Não poderão compor a Comissão Assessora 
Eleitoral, os Conselheiros que pretenderem a recondução.
Art. 10. As eleições e indicações dos membros Titulares e Suplentes 



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sexta-feira, 04 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

19 19 19

do CMDI ocorrerão até a primeira quinzena de março. E a posse 
ocorrerá na reunião ordinária do mês de abril subsequente.
Art. 11. O Conselho será renovado a cada dois anos, conforme 
Resolução do CMDI, observados  todos os demais critérios legais. 
Art. 12. As regras aplicáveis ao processo de renovação dos membros 
do Conselho alcançarão tanto o Titular quanto o Suplente.
Art. 13. Os membros Titulares do Conselho e os respectivos Suplentes 
exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se apenas uma 
reeleição consecutiva.
Art. 14. Os membros do CMDI serão indicados ou eleitos, de acordo 
com o segmento a  que pertençam, com o respectivo Suplente. 
Art. 15. Os Conselheiros representantes do Poder Público serão 
indicados pelo Prefeito Municipal, inclusive no caso de recondução, 
no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da solicitação.
Parágrafo Único. A indicação do Conselheiro do Poder Público deverá 
acompanhar cópia dos documentos pessoais, e-mail e telefone para 
contato.
Art. 16. Os Conselheiros representantes da Sociedade Civil, desde 
que indicados conforme inciso II do Art. 5º, serão eleitos em reunião 
específica de acordo com as regras previstas em Resolução do 
CMDI expedida para este fim.
§ 1º A indicação do Conselheiro do Sociedade Civil deverá 
acompanhar cópia dos documentos pessoais, antecedentes 
criminais, e-mail, telefone para contato, Estatuto Social da Instituição. 
E se for candidato representante de Grupo Civil da Terceira Idade, 
alínea �h� do inciso II do art. 5º, deverá acompanhar declaração 
de que está regular e  previamente inscrito em tal grupo há mais de 
06 (seis) meses, conforme parágrafo 5° do art. 5º deste Regimento 
Interno.
§ 2º O Titular e respectivo Suplente deverão ser da mesma categoria 
representativa, conforme artigo 5º, respeitando a diversidade de 
cada representação, mas não da mesma Instituição.
§ 3º É vedado o Suplente ser da mesma Instituição que o Titular. 
Cada Instituição poderá indicar apenas um candidato. 
§ 4º Os candidatos do Segmento Sociedade Civil serão eleitores, 
com direito a um voto dentro da categoria representativa da qual 
fazem parte.
§ 5º É permitida a inscrição de 1 (um) eleitor (sem ser candidato) 
por Instituição, com direito a um voto em cada votação, dentro da 
categoria representativa da qual se inscreveu. 
§ 6º O voto será dentro da categoria representativa escolhida no 
momento da inscrição como candidato ou eleitor.
§ 7º É vedada a votação em categorias representativas diferentes ao 
da qual foi inscrito. 
§ 8º A eleição será conduzida por categoria representativa, sendo 
o voto realizado pelo candidato e eleitor devidamente inscrito na 
respectiva categoria. 
§ 9º  O candidato mais votado será eleito Titular da respectiva 
categoria representativa.
§ 10 Nos casos de categorias representativas que constarem apenas 
dois representantes para concorrer às vagas de titular e suplente, 
ou em caso de empate, a eleição poderá ser feita por aclamação 
dos representantes desta referida categoria representativa e de 
comum acordo, para isso, serão concedidos até 15 minutos para os 
representantes discutirem, e entrarem num consenso, entre seus 
pares.
§ 11 Não havendo o consenso segundo o parágrafo anterior, e 
permanecendo o empate, será utilizado o critério de desempate 
descrito no art. 17 deste documento.
§ 12  Para as categorias representativas com mais de uma 
Titularidade, serão eleitos primeiro os Titulares, e após, os Suplentes, 
respeitando o número de votos.
Art. 17. O critério de desempate na eleição e para decisão de 
Titularidade será a idade. Em caso de empate, será eleito o candidato 
com maior idade. 
Art. 18. O candidato que não puder estar presente no dia e hora 
definidos para a eleição, poderá ser representado por procuração 
simples com reconhecimento de firma.
Art. 19. Não poderá ser Conselheiro representando a Sociedade Civil 
o ocupante de cargo em comissão Assessora, de livre nomeação e 
exoneração da Administração Pública Municipal Direta ou I ndireta, o 
cônjuge ou companheiro, de parentes naturais ou civis nas linhas reta 
e colateral, até o terceiro grau, do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito 
Municipal, dos Secretários Municipais, dos Vereadores, bem como 
dos Diretores, Gerentes ou ocupantes de cargos equivalentes na 
Administração Pública Municipal  Indireta, estendendo-se a proibição 
a quem seja inelegível em razão de atos ilícitos, nos termos da 
legislação federal, conforme Art.92-A da Lei Orgânica do Município.
Art. 20. Em caso de não preenchimento de vagas, serão feitas novas 
eleições para a(s) respectiva(s) categoria(s) representativa(s) em 
vacância, até que as vagas sejam preenchidas.
Art. 21. Em casos omissos referentes à eleição, a Comissão 
Assessora Eleitoral terá o poder de decisão a respeito. 
Art. 22. Para que não haja descontinuidade nos trabalhos do CMDI, 
permanecerão nos seus cargos os antigos Conselheiros, até a posse 
dos Conselheiros eleitos e indicados.
CAPÍTULO V
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 23. Após a posse dos eleitos e dos indicados, na assembléia 
ordinária do mês de abril, subsequente ao processo eleitoral, será 
realizada a eleição da Diretoria Executiva do CMDI, por voto direto 
de todos os membros Titulares e Suplentes presentes na Assembleia 
Plenaria, podendo ser eleitos apenas Titulares para compor a Diretoria 
Executiva para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma 
única reeleição consecutiva.
Parágrafo único. Será feita eleição do cargo em vacância da Diretoria 
Executiva, caso o membro deixe o conselho.
Art. 24. A escolha dos membros da Diretoria Executiva do CMDI 
ocorrerá em plenário, dentre os Conselheiros Titulares, por pelo 
menos 2/3 destes ou, nas suas ausências, pelos respectivos 
Suplentes.
§ 1º A escolha será feita mediante eleição cargo a cargo, por voto 
direto e secreto, ou por aclamação no caso de postulação única para 
determinado cargo. 
§ 2º Fica garantido o direito de voto a todos os Conselheiros Titulares 
ou, na ausência desses, aos respectivos Suplentes.
§ 3º É facultativa a formação de chapa eleitoral.
Art. 25. Os membros do CMDI elegerão, observado o disposto 
no Art. 24 e seus parágrafos, aqueles que comporão a Diretoria 
Executiva para um mandato de dois (02) anos consecutivos, que será 
constituída pelos seguintes cargos:
I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. Primeiro Secretário Executivo; 
IV. Segundo Secretário Executivo; 
V. Primeiro Tesoureiro;
VI. Segundo Tesoureiro.
§ 1º Presidente e o Vice-Presidente serão escolhidos dentre os 
Conselheiros representantes da Sociedade Civil, conforme inciso II, 
do Art. 5º.
§ 2º Os membros da Diretoria Executiva poderão ser reconduzidos 
por um mandato consecutivo, se novamente eleitos. 
§ 3º Caso o membro da Diretoria deixe o Conselho nas eleições 
anuais, far-se-á eleição para a condução de novo membro do cargo 
em vacância.
Art. 26. A Diretoria Executiva, anualmente, elaborará e apresentará 
ao pleno para apreciação e aprovação, o plano de ação de aplicação 
de recursos financeiros, conforme Resolução que estabelece os 
critérios para a utilização, fiscalização, e controle do Fundo Municipal 
dos Direitos do Idoso.
Art. 27. Fica assegurado aos membros da Diretoria Executiva, o apoio 
técnico, a estrutura administrativa e o pessoal necessário para o 
adequado desenvolvimento dos trabalhos, pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
SEÇÃO I
DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Art. 28. Compete ao Presidente:
I. exercer a coordenação geral do CMDI;

II. presidir as Assembleias Plenárias, intervindo na ordem dos 
trabalhos ou suspendendo-os sempre que necessário;
III. convocar a reuniões  extraordinárias, quando da urgência do 
assunto;
IV. ordenar o uso da palavra;
V. proferir voto de qualidade nos casos de empate;
VI. assinar atas, resoluções e documentos relativos às deliberações 
do CMDI, juntamente com o 1º Secretário Executivo;
VII. assinar editais de Chamamento Público;
VIII. assinar apostilamentos de parcerias oriundas de Chamamento 
Público;
IX. apresentar à plenária o relatório anual de prestação de contas do 
CMDI; 
X. delegar competências;
XI. representar o CMDI em atos públicos e em juízo ou fora dele; 
ou na sua impossibilidade,  designar o Vice-Presidente e, na sua 
ausência, outro membro da Diretoria Executiva para representá.lo;
XII. determinar ao 1º Secretário Executivo, no que couber, a execução 
das deliberações emanadas do CMDI;
XIII. formalizar, após aprovação do CMDI, as destituições, os 
afastamentos e as licenças aos seus membros; 
XIV. estabelecer ordem do dia das Assembleias Plenárias, 
conjuntamente com os demais membros da Diretoria  Executiva, 
fixando prioridades, e enviar para a Secretária Administrativa 
encaminhar aos Conselheiros;
XV. fixar o calendário de Assembleias Plenárias em concordância 
com os membros do CMDI;
XVI. instalar as comissões constituídas pelo CMDI;
XVII. solicitar recursos financeiros e humanos junto ao poder público, 
para a realização das atividades do CMDI, bem como assessoria de 
técnicos, funcionários municipais, no que se fizer necessário;
XVIII. fazer cumprir as atribuições do CMDI.
Art. 29. O Presidente do CMDI será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo Vice-Presidente a quem cumprirá o exercício de 
suas atribuições.
Art. 30. Ao Vice-Presidente compete:
XIX. comparecer às reuniões do  CMDI , Assessorando o 
Presidente em todos os seus atos;
XX. substituir o Presidente em seus impedimentos temporários ou 
ausência; 
XXI. representar o Presidente sempre que designado;
XXII. acompanhar as atividades do 1º Secretário Executivo;
XXIII. auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; 
XXIV. exercer as atribuições que a ele sejam conferidas pelo plenário.
SEÇÃO II
DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS
Art. 31. Compete ao 1º Secretário Executivo:
I. comparecer às reuniões do  CMDI ;
II. substituir o Vice- Presidente em seus impedimentos ou ausência; 
III. assinar documentos do CMDI junto à presidência;
IV. prestar contas dos seus atos à Presidência, informando-a de 
todos os fatos que tenham acorrido no CMDI;
V. lavrar as atas das reuniões, proceder a sua leitura e submetê-las à 
apreciação e aprovação do Plenário;
VI. exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo 
Presidente ou pelo plenário;
VII. supervisionar o arquivo de correspondências recebidas e 
emitidas, livros, dados estatísticos e  outros documentos do CMDI 
organizados pela Secretaria Administrativa.
Art. 32. O 1º Secretário Executivo, em suas faltas ou impedimento, 
será substituído pelo 2º Secretário Executivo a quem competirá o 
exercício de suas atribuições.
Art. 33. Ao 2º Secretário Executivo compete:
I. comparecer às reuniões do  CMDI ;
II. substituir o 1º Secretário Executivo em seus impedimentos e 
ausências; 
III. acompanhar as atividades do 1º Secretário Executivo;
IV. auxiliar o 1º Secretário Executivo no cumprimento de suas 
atribuições; 
V. exercer as atribuições que a ele sejam conferidas pelo Presidente 
ou pelo plenário.
SEÇÃO III
DOS TESOUREIROS
Art. 34. Compete ao 1º Tesoureiro:
I. comparecer às reuniões do  CMDI ;
II. acompanhar os serviços gerais da tesouraria do FMDI (Fundo 
Municipal dos Direitos do Idoso);
III. apresentar os saldos e as saídas mensais das contas bancárias 
do FMDI nas reuniões ordinárias do CMDI; 
IV. promover a arrecadação de receitas;
V.  receber e arquivar os extratos bancários referentes ao FMDI;
VI. organizar anualmente o balanço financeiro do CMDI, com 
demonstração da receita para apreciação da plenária, por meio de 
relatório oficial da Diretoria Executiva;
VII. fazer cumprir a Resolução específica do CMDI, que estabelece 
os critérios para a utilização, fiscalização, e controle dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.
VIII. colaborar com a atualização da Resolução citada no inciso 
anterior;
IX. compor a comissão Assessora de Chamamento Público, 
Fiscalização e Monitoramento do FMDI.
Art. 35. O 1º Tesoureiro, em suas faltas ou impedimentos, será 
substituído pelo 2º Tesoureiro a quem competirá o exercício de suas 
atribuições.
Art. 36. Compete ao 2º Tesoureiro:
I. comparecer às reuniões do  CMDI ;
II. substituir o 1º tesoureiro em suas faltas e impedimentos;
III. auxiliar o 1º tesoureiro, quando solicitado. 
CAPÍTULO VI
DAS COMISSÕES ASSESSORAS
Art. 37. A Assembleia Plenária poderá constituir Comissões 
Assessoras, em caráter permanente ou temporário, as quais poderão 
ser compostas tanto por Conselheiros Titulares como Suplentes, 
respeitada a paridade entre Poder Público e Sociedade Civil em sua 
composição.
Art. 38. As Comissões Assessoras não possuem caráter deliberativo, 
e sim a finalidade de fornecer subsídios de ordem técnica, 
administrativa, econômico-financeira e jurídica à Assembléia Geral. 
§ 1º  Define-se como Comissão Assessora de caráter permanente 
aquela criada para tratar assuntos constantes e duradouros do 
Conselho. Existem durante todo o mandato.
§ 2º As Comissões Assessoras Permanentes serão compostas após 
a eleição da Diretoria Executiva.
§ 3º Define-se como Comissão Assessora de caráter temporário 
aquela criada durante o mandato para tratar de assunto específico, 
transitório e que tiver prazo determinado para a conclusão de seus 
trabalhos, sendo automaticamente dissolvidas ao término destes.
§ 4º As matérias serão apreciadas pelas Comissões Assessoras, que 
emitirão parecer no prazo que lhes for designado.
Art. 39. As Comissões Assessoras poderão elaborar as respectivas 
metodologias de trabalho, sendo aprovada em plenário do CMDI. 
I. as Comissões Assessoras deverão trabalhar de acordo com as 
prioridades e demandas, com justificativas de estudo da realidade 
com a qual estarão trabalhando;
II. as Comissões Assessoras temporárias deverão apresentar à 
plenária, plano de ação referente à sua atividade fim, na reunião 
ordinária subsequente à da reunião na qual foi criada;
III. os assuntos tratados nas Comissões Assessoras deverão ser 
relatados por escrito e encaminhados à Diretoria Executiva do CMDI, 
com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da reunião mensal 
da Diretoria Executiva para direcionamento de elaboração da pauta;
IV. as Comissões Assessoras permanentes e temporárias deverão 
apresentar devolutiva de suas ações,  mensalmente, nas Assembleias, 
para debate, deliberação e aprovação do pleno;
V. as Comissões Assessoras apresentarão no mês de dezembro, em 
Assembleia Plenária, relatório das atividades desenvolvidas durante 
o ano. 
Art. 40. Cada Comissão Assessora elegerá seu Coordenador, ao 

qual compete: 
I. articular e agendar reuniões com os membros da Comissão 
Assessora e demais órgãos, Instituições, de interesse desta;
II. elaborar e divulgar aos demais integrantes e a Secretária 
Administrativa a pauta das reuniões das Comissões Assessoras;
III. coordenar reuniões das Comissões Assessoras;
IV. assinar os relatórios das reuniões elaborados pela Comissão 
Assessora e encaminá-los à Secretária Administrativa para arquivo 
e/ou outras providências;
V. pleitear junto à Diretoria Executiva os recursos necessários ao 
funcionamento da respectiva Comissão Assessora;
VI. articular com os coordenadores das demais comissões e Diretoria 
do CMDI, para tratar de assuntos correlatos à matéria de  interesse 
de suas Comissões;
VII. solicitar emissão de documentos à Secretaria Administrativa, 
informando-lhe o teor;
VIII. elaborar o relatório das reuniões e demais documentos da 
Comissão Assessora, o relatório mensal, o parecer final da matéria 
discutida e o relatório anual das atividades realizadas pela Comissão 
Assessora;
IX. apresentar as devolutivas das Comissões Assessoras o relatório 
mensal e o parecer final em Plenária.
Art. 41. São Comissões Assessoras Permanentes do CMDI:
I. Cadastro, Fiscalização e Monitoramento de Instituições; 
II. Legislação;
III. Chamamento Público, Fiscalização e Monitoramento do FMDI. 
Art. 42. Competem às Comissões Assessoras Permanentes, sem 
prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo plenário 
do CMDI:
I. Comissão Assessora de Cadastro, Fiscalização e Monitoramento:
a) orientar e acompanhar os processos de pedido de cadastro, 
diligência, deferimento e indeferimento de cadastro no CMDI; 
b) realizar visitas institucionais com o objetivo de conhecer e 
acompanhar os serviços oferecidos à pessoa idosa;
c) colaborar com informações para o deferimento, indeferimento ou 
cancelamento de cadastros de Instituições no CMDI;
d) propor à plenária o cancelamento de cadastro de Instituições que 
deixarem de cumprir normas, resoluções e qualidade mínima de 
serviços exigidos;
e) visitar ILPI (Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa) 
fiscalizando, orientando e acompanhando as ações das Instituições 
cadastradas, considerando os aspectos legais vigentes voltados à 
pessoa idosa, e avaliando a qualidade dos serviços prestados;
f) realizar visitas às ILPI em conjunto com Vigilância Sanitária e 
Ministério Público, quando necessário;
g) acompanhar denúncias recebidas sobre possível violação de 
direitos da pessoa idosa em ILPI;
h) elaborar relatórios das visitas realizadas às Instituições, apontando 
se os objetivos das Instituições condizem com a prática observada 
na visita;
elaborar relatórios a serem enviados à Vigilância Sanitária e Ministério 
Público, se necessário;
i) participar das capacitações realizadas com as ILPI do município;
j) auxiliar a Comissão Assessora Legislação na criação de resoluções 
do CMDI relacionadas ao cadastro, fiscalização e monitoramento de 
Instituições no CMDI.
II. Comissão Assessora Legislação:
a) subsidiar o CMDI na análise de assuntos relacionados a política da 
pessoa idosa, baseada nas normativas legais; 
b) acompanhar as legislações vigentes direcionada à pessoa idosa;
c) elaborar, quando necessário, propostas para alteração e 
atualização das normativas legais do CMDI, como: Lei de criação, 
Regimento Interno, Resoluções entre outras;
d) subsidiar a Comissão Assessora de Chamamento Público na 
elaboração de editais.
III. Comissão Assessora Chamamento Público, fiscalização e 
monitoramento do FMDI: 
a) verificar a disponibilidade de recurso no FMDI (Fundo Municipal 
dos Direitos do Idoso);
b) propor ao Plenário os critérios a serem contemplados nos editais 
de Chamamento Público;
c) elaborar o edital de chamamento público para aplicação do recurso;
d) selecionar as propostas recebidas;
e) monitorar e avaliar a execução dos projetos vencedores;
f) colaborar com a elaboração do plano anual de aplicação do recurso 
oriundo do FMDI.
Art. 43. Para melhor desempenho do CMDI poderão ser convidadas 
pessoas físicas com notória qualificação na área de assistência à 
pessoa idosa, bem como representante de Instituições afins, com 
o objetivo de prestar Assessoramento ao colegiado em assuntos 
específicos e por tempo determinado, caso de não haver interesse 
de nenhum Conselheiro, e submetido a aprovação da Plenária. 
CAPÍTULO VII
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 44. Os Grupos de Trabalho serão criados em caráter provisório, 
por decisão do CMDI, e terão como atribuições a efetiva realização 
de estudos e ações específicos e delimitados sobre os temas para os 
quais foram criados. 
§ 1° Qualquer cidadão com notório saber do tema poderá ser 
convidado a participar dos Grupos de Trabalho, desde que aprovados 
em Assembleia Plenária.
§ 2º Os Conselheiros dos Grupos de Trabalho deverão ser aprovados 
pelo Plenário e a sua composição deverá obedecer à paridade. 
§ 3º Poderá participar do Grupo de Trabalho Conselheiros Titulares 
e Suplentes.
§ 4° O Coordenador será obrigatoriamente Conselheiro do CMDI e 
será eleito pelos integrantes do próprio Grupo de Trabalho. 
§ 5º O Grupo de Trabalho apresentará devolutiva de suas ações,  
mensalmente, nas Assembleias Plenárias, para debate, deliberação 
e aprovação do pleno; assim como relatório final ao término da 
execução da matéria.
§ 6º As decisões dos Grupos de Trabalho só terão eficácia, após 
aprovação do Plenário do CMDI, constada em ata.
CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Art. 45. O CMDI terá uma Secretaria Administrativa, subordinada à 
Presidência e à Plenária, com a finalidade de proporcionar condições 
necessárias à execução de suas atividades na área burocrático- 
administrativa, devendo ser estruturada de forma a comportar a 
orientação adequada à população idosa do Município de São José do 
Rio Preto/SP, e às Instituições que trabalham com essa população.
§ 1º Os recursos humanos para comporem a Secretaria Administrativa 
serão providenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
em atendimento à Lei de criação do Conselho.
Art. 46. À Secretaria Administrativa compete:
I. articular, apoiar e executar atividades administrativas das 
Comissões, da Diretoria Executiva e da Plenária do CMDI;
II. manter arquivados os documentos das reuniões das Comissões, 
bem como demais documentos do CMDI;
III. proceder os cadastros de Instituições de âmbito municipal, após 
deliberação do Plenário, assim como manter de maneira organizada 
e acessível o banco de dados referente aos mesmos;
IV. auxiliar, caso haja necessidade, na organização dos foros próprios 
para a escolha de representantes da Sociedade Civil previstos na lei 
de criação do Conselho;
V. auxiliar a redigir os documentos emitidos pelas Comissões e 
Diretoria Executiva do CMDI;
VI. tomar as providências administrativas necessárias à convocação, 
instalação e funcionamento das assembleias do CMDI;
VI. garantir a publicização de documentos e dados referentes 
ao CMDI, garantindo a transparência e o acesso à informação à 
população;
VII. enviar documentos do CMDI para publicação no Diário Oficial do 
Município, sempre que necessário;
VIII. receber e repassar e-mail, informando os compromissos do 
CMDI aos Conselheiros;
IX. expedir atos de convocação, com relatórios e documentos a 
serem apresentados nas reuniões e Assembleia do CMDI;
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X.participar das reuniões, promovendo medidas necessárias ao 
cumprimento das decisões do  Conselho;
XI. colaborar com o 1º Secretário Executivo no controle da frequência 
dos Conselheiros nas Assembleias Plenárias ordiárias;
XII. informar ao Presidente da Assembléia Plenária ordinária, as 
justificativas de ausência recebidas por escrito;
XIII. controlar a frequência mensal dos Conselheiros e informar à 
Diretoria Executiva os casos de ausência. 
XIV. elaborar e disponibilizar aos Conselheiros, carta de representação 
do CMDI em visitas institucionais; 
XV. manter os documentos do CMDI organizados;
XVI. manter atualizada a lista de ILPI com licença sanitária vigente, 
para fornecimento quando solicitado;
XVII. participar de eventos quando designado pela Diretoria 
Executiva; 
XVIII. orientar as Instituições do Município em conformidade com as 
determinações do CMDI;
XXIX. acompanhar o diário oficial do município no que se refere a 
publicações de interesse do CMDI; 
XXX. solicitar, junto ao Presidente, materiais e equipamentos 
necessários para a execução das atividades do Conselho, bem como 
mantê-los em adequadas condições de uso; 
XXXI. solicitar manutenção dos equipamentos do CMDI, zelando 
pelo bom funcionamento;
XXXII. propor à D i r e t o r i a  E x e c u t i v a  e ao Plenário a forma 
de organização e funcionamento da Secretaria Administrativa.
CAPÍTULO IX
DOS CONSELHEIROS
Art. 47. Os membros do CMDI são selecionados conforme 
preconizado nos Capítulos III e IV, do presente regimento, passando 
imediatamente a integrar o Plenário deste Conselho, para os 
mandatos aos quais foram eleitos.
Art. 48. Aos membros do CMDI compete:
I. comparecer às reuniões do Conselho;
II. debater e votar as matérias em discussão;
III. requerer informações, providências e/ou esclarecimentos à mesa; 
IV. pedir vistas de processo, conforme Art. 68;
V. apresentar relatórios e pareceres dentro do prazo estabelecido 
pelo Plenário; 
VI. participar das Comissões para as quais for indicado com direito 
a voz e voto; 
VII. propor temas e assuntos voltados à Política Municipal da Pessoa 
Idosaa para deliberação do Plenário;
VIII. apresentar questão de ordem na reunião;
IX. acompanhar as atividades da Secretaria Administrativa;
X. defender os princípios éticos de respeito aos outros, cooperação 
e solidariedade;
XI. executar atividades que lhes forem atribuídas pelo Plenário;
XII. realizar gestões políticas para a obtenção dos recursos técnicos 
e financeiros necessários à implementação dos programas do CMDI;
XIII. conhecer a Política Pública e as ações voltadas para a pessoa 
idosa realizadas no município; 
XIV. conhecer as necessidades da pessoa idosa no Município;
XV. representar o CMDI quando convidado e designado pelo 
Presidente ou deliberado pelo plenário; 
XVI. levar ao conhecimento da pessoa idosa do Município propostas 
e soluções legais de interesse comum;
XVII. cumprir este Regimento Interno.
Art. 49. Os Conselheiros participarão de Colegiados quando 
convidados de acordo com aprovação da Plenária sempre de forma 
paritária, quando da indicação de Titular e Suplente.
SEÇÃO I
DOS CONSELHEIROS SUPLENTES
Art. 50. Os Conselheiros Suplentes são vinculados aos Titulares por 
área de atuação, por força das diferentes representações.
Art. 51. Na presença do Titular o Suplente terá somente direito a voz 
e, na sua ausência, terá direito a voz e voto.
Art. 52. Na falta do membro Titular nas Assembleias Ordinárias ou 
Extraordinárias, o Conselheiro Suplente terá direito a substituí-lo, 
gozando, enquanto durar a assembleia e a substituição, de todas  as 
prerrogativas do Titular.
Art. 53. Os Conselheiros Suplentes terão direito de participar das 
Comissões Assessoras, inclusive, serem eleitos coordenadores.
CAPÍTULO X
DA ASSEMBLEIA PLENÁRIA
Art. 54. A Assembleia Plenária (ou Plenário) é o órgão máximo de 
deliberação do CMDI, ao qual compete acompanhar e controlar, em 
todos os níveis, as ações de sua competência.
Art. 55. Ao Plenário do CMDI compete:
I. deliberar sobre assuntos encaminhados à sua apreciação;
II. aprovar a criação e a dissolução de Comissões Assessoras, 
determinar suas respectivas competências, sua composição, e o 
prazo de duração para as Comissões Assessoras temporárias;
III. requisitar aos órgãos da Administração Pública Municipal e às 
Organizações não Governamentais, documentos, informações, 
estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do CMDI;
IV. apreciar e recomendar os procedimentos necessários à 
implantação e à implementação da Política Municipal da Pessoa 
Idosa;
V. aprovar edital e aditamento de Chamamento Público;
VI. eleger, entre os seus Titulares, a Diretoria Executiva do CMDI;
VII. dissolver a Diretoria Executiva;
VIII. deliberar sobre a destituição de Conselheiros, conforme referido 
no capítulo XI deste documento;
IX. acompanhar, deliberar e aprovar as ações, pareceres e relatórios 
desenvolvidos pelas Comissões Assessoras; 
X. apreciar e aprovar a gestão dos recursos vinculados ao Fundo 
Municipal dos Direitos do Idoso;
XI. convocar e coordenar a Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa nos termos do Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
Art. 56. Todas as Assembleias Plenárias serão públicas e compostas 
pelos membros do CMDI presentes na forma do Art. 5º deste 
regimento. 
Art. 57. A Assembleia Plenária será de caráter ordinário ou 
extraordinário.
Art. 58. As reuniões ordinárias acontecerão uma vez por mês, em 
local previamente designado.
§  1º O dia e horário das assembleias ordinárias serão estabelecidos 
em reunião do CMDI e consignadas em ata e agenda anual. 
§  2º O calendário anual das reuniões ordinárias e das reuniões das 
Comissões Assessoras Permanentes será aprovado na reunião do 
mês de janeiro, considerando feriados locais e federais.
Art. 59. As reuniões extraordinárias acontecerão sempre que 
necessário, solicitadas pelo Presidente, por e-mail direcionado à 
Secretaria Administrativa, especificando o motivo. Ou por deliberação 
em assembleia ordinária. 
Art. 60. As Assembléias Plenárias serão realizadas em primeira 
chamada com a presença da maioria absoluta de seus membros e 
em efetivo exercício; ou em segunda chamada, quinze (15) minutos 
após à primeira, com qualquer número, se a reunião for presencial, e 
após dez (10) minutos se a reunião for remota. 
§ 1º Considera-se maioria absoluta “mais que a metade” do 
número total de indivíduos que compõem o Conselho. Ou, mais 
especificamente, o “número subsequente à metade de todos os 
membros” do Colegiado.
Art. 61. Não se adotará o quórum de maioria absoluta para os casos 
a seguir, aos quais se deverá aplicar quórum de no mínimo dois 
terços (2/3) dos Conselheiros com direito a voto: 
I. aprovação e alteração deste Regimento Interno;
II. eleição ou destituição da Diretoria Executiva;
III. aprovação de edital de Chamamento Público;
IV. aprovação de aditamentos de Chamamento Público;
V. destituição de Conselheiros.
Parágrafo Único. Caso não seja alcançado o quórum previsto no 
caput deste artigo após quinze (15) minutos do horário marcado para 
o início da reunião,  será convocada nova reunião, dentro do prazo 
de sete (07) dias úteis.
Art. 62. As Assembleias Plenárias serão convocadas por e-mail do 

CMDI, com antecedência mínima de três (03) dias úteis, devendo 
constar a ordem do dia elaborada pela Diretoria Executiva e 
publicizada pela Secretaria Administrativa. 
Art. 63. Qualquer Conselheiro poderá apresentar matéria para 
apreciação do plenário, desde que a encaminhe à Secretaria 
Administrativa, com o mínimo de cinco (05) dias úteis de antecedência, 
para inclusão na pauta pela Diretoria Executiva. 
Art. 64. A Assembleia Plenária obedecerá o seguinte ordenamento: 
I. abertura;
II. justificativas de ausências de Conselheiros;
III. aprovação da ata da reunião anterior;
IV. ordem do dia (discussão e votação das matérias em pauta); 
V. informes (avisos, comunicações, registro de fatos, apresentação 
de proposições, e de toda  correspondência e documentos recebidos 
e expedidos pelo CMDI); e,
VI. encerramento.
Art. 65. Não será objeto de discussão ou votação matéria que não 
conste na ordem do dia, salvo decisão do plenário no momento da 
abertura da reunião, hipótese em que a matéria extra-pauta será 
discutida após a conclusão dos trabalhos programados para a 
Assembleia Plenária.
Parágrafo Único. As Assembleias Extraordinárias cumprirão, 
exclusivamente, a pauta do dia.
Art. 66. O Presidente do Conselho coordenará e dirigirá os trabalhos 
das reuniões, incumbindo-lhe a manutenção da ordem e do decoro, 
inclusive limitando as intervenções e a presença do público em geral, 
ordenando que se retirem os que se comportarem em desacordo 
com as normas do presente Regimento Interno, tudo com vistas à 
necessária manutenção ou restabelecimento da ordem no local.
Parágrafo Único. No caso de ausência do Presidente, este será 
substituído interinamente pelo Vice-Presidente e,  na ausência de 
ambos, pelo 1º ou 2º Secretário Executivo.
Art. 67. A deliberação sobre as matérias originárias das Comissões 
Assessoras devem obedecer às seguintes etapas:
I. o Presidente dará a palavra ao coordenador da comissão Assessora 
para exposição da matéria e apresentação do relatório por escrito;
II. terminada a exposição e a leitura do relatório a matéria será 
colocada em discussão; e 
III. encerrada a discussão, far-se-á a votação.
Art. 68. É facultado a qualquer Conselheiro pedir vistas de matéria 
ainda não julgada, por prazo fixado pelo Presidente, que não 
excederá cinco (05) dias úteis, devendo necessariamente entrar em 
pauta na reunião seguinte.
Parágrafo Único. As vistas serão concedidas pelo prazo de até cinco 
(05) dias úteis, sendo que, no caso de pedidos de vistas simultâneos, 
seguir-se-á a ordem de chegada. Caso não seja possível determinar 
a ordem de chegada, o Presidente decidirá a ordem da concessão 
de vistas.
SEÇÃO I
DA ORDEM DO DIA
Art. 69. Cumpridas as disposições dos incisos I a III do artigo 64, o 
Presidente dará  início a discussão das proposições e a votação da 
pauta da ordem do dia.
§  1º A matéria constante da pauta da ordem do dia obedecerá a 
seguinte ordem:
a) matéria em regime de urgência;
b) votação e discussão de matéria adiada; 
c) devolutivas das Comissões Assessoras; e,
d) demais matérias, segundo precedência das proposições.
Art. 70. O deferimento do pedido de urgência, dependerá da 
aprovação do Plenário, nos casos de:
I. inclusão de matéria relevante;
II. inversão preferencial;
III. adiamento;
IV. retirada de pauta; e,
V. pedido de vista da matéria.
Art. 71. O adiamento da discussão ou votação será requerido 
verbalmente por um ou mais Conselheiros e não poderá exceder a 
duas Assembleias Plenárias ordinárias.
§ 1º O adiamento da votação só poderá ser requerido antes de 
iniciado o processo de votação.
§ 2º É vedado o pedido do segundo adiamento sobre a mesma 
matéria a requerimento do mesmo   Conselheiro.
Art. 72. O autor de uma proposição de pauta poderá pedir a sua 
retirada a qualquer momento, exceto   após iniciado o processo de 
votação da mesma.
SEÇÃO II 
DA DISCUSSÃO
Art. 73. Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pelo 
Presidente, será concedida a palavra, primeiramente ao propositor e, 
posteriormente, aos demais Conselheiros que solicitarem.
Art. 74. Serão concedidos os seguintes prazos para debate:
I. 05 minutos para leitura do relatório pelo propositor;
II. 05 minutos aos demais Conselheiros.
§ 1º O Conselheiro que estiver com a palavra, poderá cedê-la, 
respeitando o seu tempo.
§ 2º O Presidente ou seu substituto poderá conceder um tempo 
maior ao propositor, de acordo com a  necessidade da matéria ou 
andamento da Assembleia.
Art. 75. Será facultada a apresentação de emendas ou substitutivos 
antes ou durante a discussão. Art. 76. Não havendo mais oradores, o 
Presidente encerrará a matéria e procederá a  votação.
SEÇÃO III
DA VOTAÇÃO
Art. 77. As deliberações do CMDI serão tomadas por maioria simples 
dos Conselheiros presentes com direito a voto.
§ 1º Considera-se maioria simples o “quórum de aprovação que exige 
número de votos favoráveis maior que a metade dos presentes no 
colegiado, desde que presente a maioria absoluta de seus membros.
§ 2º Havendo empate, o Presidente concederá 3 (três) minutos às 
partes, procedendo uma segunda votação.
§ 3º Caso permaneça o empate, caberá ao Presidente o voto de 
qualidade.
Art. 78. A votação será nominal, com voto anotado pelo Secretário 
Executivo e proclamado o resultado pelo Presidente.
Parágrafo único. A votação poderá ser secreta nos casos em que a 
matéria a ser votada possa causar constrangimento aos votantes, 
mediante proposta de Conselheiro e aprovada por maioria simples.
Art. 79. As decisões do CMDI deverão constar em atas das 
Assembleias Plenárias, em resoluções e  declarações, quando 
necessário.
SEÇÃO IV
DA FORMA DOS ATOS DO CONSELHO
Art. 80. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso exteriorizará seus 
atos por meio de Resoluções, após decisão do Plenário, publicadas 
no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto, no prazo de 
até 05 dias úteis após a aprovação.
§ 1º As Resoluções do CMDI seguem uma cronologia cardinal 
crescente em algarismos arábicos seguindo numeração sequencial 
e ininterrupta.
§ 2º As Resoluções serão identificadas pela palavra Resolução, 
grafada em caracteres destacados, com a aposição imediata do 
dia, mês e ano de sua edição, sendo o dia e o ano grafados como 
numeral e o mês por extenso.
§ 3º Toda Resolução conterá ementa que descreva de maneira 
resumida o assunto de que trata e será articulada em artigos e suas 
subdivisões, conforme disponham as técnicas usuais de redação 
normativa.
§  4º As Resoluções serão subscritas por seu Presidente e Primeiro 
Secretário, salvo as hipóteses de impedimento ou substituição 
previstas neste Regimento.
Art. 81. As atas das Assembleias Plenárias Ordinárias serão 
disponibilizadas no site da Prefeitura de São José do Rio Preto.
Art. 82. Os Ofícios seguem uma cronologia cardinal crescente em 
algarismos arábicos seguindo numeração sequencial, renovada 
anualmente.
Art. 83. O CMDI respeitará a legislação vigente quanto à transparência 
e à proteção de dados dos Conselheiros nos documentos redigidos.

CAPÍTULO XI
DA FREQUÊNCIA E PENALIDADES
SEÇÃO I
DAS FALTAS
Art. 84. O Conselheiro poderá justificar a ausência, que deverá ser 
apresentada por e-mail à Secretaria Administrativa do CMDI em até 
1 dia útil antes da data da reunião, exceto por força maior. 
§ 1º Serão aceitas como justificativas de faltas:
a) por motivo de trabalho e férias trabalhistas;
b) quando o Conselheiro estiver em representação oficial do CMDI, 
em evento que a data coincida  com a Assembleia Plenária;
c) falecimento de membro da família até 3º (terceiro) grau em linha 
reta ou colateral;
d) licença gala do Conselheiro;
e) licença maternidade e/ou paternidade do Conselheiro;
f) tratamento médico, pessoal ou de familiar até 3º (terceiro) grau em 
linha reta ou colateral.
§ 2º A justificativa de falta por motivo de trabalho citado na alínea 
�a� do § 1º deste artigo não poderá exceder a 3 (três) reuniões 
ordinárias consecutivas  no ano. 
§ 3º Não será acatada a justificativa apresentada que não seja legítima, 
ou seja, que não corresponda com causa que impeça o Conselheiro 
de comparecer à reunião. Nestes casos, se o Conselheiro não tiver 
sido representado por seu Suplente, sua falta será computada e, 
ainda, poderão ser-lhe imputadas as cominações do artigo 88 deste 
regimento.
Art. 85.  O Conselheiro Titular deverá solicitar ao respectivo suplente 
sua substituição na Assembleia Plenária.   
Art. 86. Para efeitos de anotação de presença, serão consideradas 
apenas as Assembleias Plenárias ordinárias.
Art. 87. Após a segunda falta consecutiva, injustificadas, a Secretaria 
Administrativa informará à Diretoria Executiva, e comunicará à 
categoria representativa, a iminente   perda do mandato.
SEÇÃO II
DA PERDA DO MANDATO
Art. 88. Perderá o mandato o Conselheiro Titular que:
I. ausentar-se injustificadamente a 03 (três) sessões consecutivas ou 
a 05 (cinco) alternadas não justificadas, no mesmo mandato;
II. desvincularem-se do órgão de origem de sua representação;
III. renunciar;
IV. representar a Instituição que renunciar a representatividade no 
CMDI;
V. atuação irregular de acentuada gravidade administrativa que a 
torne incompatível com as finalidades do CMDI;
VI. apresentar procedimento incompatível com a dignidade das 
funções;
VII. contrariar os princípios que norteiam a ação do CMDI ou 
descumprir a lei ou este regimento;
VIII. desvio de sua finalidade principal, pela não prestação dos 
serviços propostos na área de defesa e atendimento a pessoa idosa;
IX. for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção 
penal, de acordo com a Legislação vigente.
§ 1º A perda do mandato poderá decorrer de procedimento iniciado 
por provocação de quaisquer dos integrantes do CMDI, do Ministério 
Público ou de qualquer cidadão, assegurado o direito de ampla 
defesa.
§ 2º A Instituição deverá informar por escrito o CMDI, nos casos dos 
incisos II, III e IV.
§ 3º No caso de vacância do Titular ou Suplente do segmento 
Poder Público, o Órgão será notificado para nova indicação para 
preenchimento da vaga.
§ 4º No caso de perda de mandato do Conselheiro Titular do segmento 
Sociedade Civil, o respectivo Suplente assumirá a vaga como Titular.
§ 5º Caso não haja Suplente para assumir a destituição do respectivo 
Titular, conforme parágrafo anterior, será realizada eleição específica 
para o preenchimento da vacância da categoria representativa. 
Art. 89. Ocorrerá a perda do mandato do Conselheiro Suplente caso 
seja condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção 
penal, de acordo com a Legislação vigente.
Art. 90. Ao conselheiro que perder o mandato, será vedada a reeleição 
no período subsequente.
Art. 91. Em todos os casos, a perda do mandato será declarada em 
Assembleia Plenária, garantida a ampla defesa e o contraditório. 
Art. 92. O Presidente, após deliberação do plenário pela destituição 
de um Conselheiro, comunicará o ato à Instituição que o indicou.
O Conselheiro que se devincular
SEÇÃO III
DO AFASTAMENTO
Art. 93. O Conselheiro candidato a cargo eletivo deverá afastar-se de 
sua função no Conselho 6 (seis) meses antes do pleito.
§  1º O Conselheiro que se afastar deverá apresentar carta de 
descompatibilização ao CMDI.
§  2º O afastamento poderá ser revogado quando os motivos para 
mantê-lo tiverem cessado.
§ 3º O afastamento poderá ser convertido em destituição ou perda 
de representação quando ocorridas as disposições dos Art. 88 deste 
regimento, exceto inciso I.
§ 4º Durante o período de afastamento de Conselheiro Titular, o 
respectivo Suplente assumirá a vaga. 
§  5º O Plenário deliberará os demais casos referentes a afastamentos.
CAPÍTULO XII
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Art. 94. O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI), 
criado pela Lei Municipal nº11.263, de 16 de outubro de 
2012, é instrumento de captação, repasse e aplicação de 
recursos destinados a propiciar suporte f inanceiro para a 
implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, 
programas, projetos e ações voltadas às pessoas idosas, 
no Município de São José do Rio Preto/SP.
Art. 95. O CMDI elaborará, anualmente, o Plano de Ação e Aplicação 
dos Recursos do FMDI a ser executado no  exercício seguinte.
Art. 96. Os critérios para utilização, fiscalização e controle dos 
recursos do FMDI e seu funcionamento serão estabelecidos em 
Resolução específica do CMDI.
CAPÍTULO XI
DOS CADASTROS E CANCELAMENTOS
Art. 97. O cadastro  das Instituições neste Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso far-se-á mediante requerimento do interessado, 
observados os requisitos estabelecidos em Resolução do CMDI.
Art. 98. A manutenção e/ou cancelamento do cadastro será 
normatizado pela(s) resolução(ões) do CMDI.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 99. Fica expressamente proibida a manifestação político-
partidária ou religiosa nas atividades do CMDI.
Art. 100. Nenhum membro poderá agir em nome do CMDI sem prévia 
delegação.
Art. 101. É facultado a qualquer interessado o acesso aos documentos 
que se encontrem em posse ou guarda do CMDI, mediante 
requerimento protocolado na Secretaria Administrativa que contenha 
a justificativa de seu pedido, responsabilizando-se civil, criminal e 
administrativamente pela divulgação ou manipulação indevida das 
informações.
§  1º O requerimento de que trata o caput deste artigo será analisado 
e decidido pela Diretoria Executiva do CMDI no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis.
§  2º Excetuam-se da previsão contida no caput os documentos 
que por força da Constituição Federal ou da Legislação estejam 
preservados pelo sigilo.
Art. 102.  As eventuais dúvidas sobre interpretação do presente 
Regimento serão resolvidas por maioria simples dos Conselheiros 
presentes e, os casos omissos, serão decididos por aprovação de 2/3 
dos Conselheiros presentes na Assembleia Plenária.
Art. 103. O presente regimento poderá ser alterado, excepcionalmente, 
mediante aprovação de pelo menos dois terços 2/3 dos membros do 
CMDI, em Assembleia Plenária convocada especialmente para este 
fim.
Parágrafo Único. A proposta de alteração regimental deverá ser 
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fundamentada e apresentada por escrito, à comissão de Legislação 
para análise e parecer que será apreciado e deliberado pela 
Assembleia Plenária, conforme caput.
CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 104. As regras de transição de composição do Conselho serão 
reguladas por meio de Resolução específica de acordo com a lei do 
CMDI. 
Art. 105. Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022.
Maria do Carmo Liria Andreu Gardin
Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra
Presidente CMDI
1ª Secretária Executiva CMDI

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA 
EIRELI ME
EMPENHO 22850/22
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA
EMPENHO 23335/22
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHOS 23557/22 E 23572/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA
EMPENHO 22836/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 22273/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e a empresa efetuou a entrega. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 30% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Despacho de Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 28/22
Contratada: Editora Gralha Azul Ltda
Objeto: Aquisição 5.000 unidades de material educativo de trânsito 
denominado “Motociclista: sobre duas rodas a vida exige mais 
cuidado”: ART. 25, I da LF 8666/93. SMTTS – Amaury Hernandes
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 26/21 – Contrato: TOP/0033/21
Contratada: LGR Construtora Ltda
Nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8666/93 fica acrescido 
em aproximadamente 26,54315848% e fica suprimido em 
aproximadamente 5,90607773%, ambos do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 26/21 – Contrato: TOP/0033/21
Contratada: LGR Construtora Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 
60 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO – 
Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 15/22 – Contrato: TOP/0020/22
Contratada: LGR Construtora Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 
90 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMEL – 
Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 13/22 – Contrato: TOP/0017/22
Contratada: LGR Construtora Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 
120 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 66/20; Contrato: PRE/0084/20
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – 
Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 367/20; Contrato: PRE/0143/20
Contratada: L C F Serviços Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 03 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMEL – 
Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 215/22; Contrato: PRE/0104/22
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8666/93 fica acrescido em 
aproximadamente 1,34% do valor inicial do contrato supramencionado. 
SMBEA – Claudia R. de Giuli Alves; Gab. Pref. – Jose Roberto Moreira
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 470/2022
CONTRATO nº PRE/0231/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de esteira de reabilitação para o CER – Item 1 – 
SMS - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$49.430,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 511/2022
CONTRATO nº PRE/0232/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de manequim bissexual – Item 1 – SMS - Prazo 
de Vigência: 2 anos. Valor total: R$54.740,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2022
ATA Nº 0864/22
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento materiais hospitalares –Valores Unitários – 
Item 2 – R$19,330; Item 8 – R$2,060; Item 12 – R$2,440; Item 22 
– R$4,160 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 598/2022
ATA Nº 0865/22
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO - EPP
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços com fornecimento 
de materiais e instalação de areia nos tanques de areia instalados 
nos playgrounds da unidades escolares – Lote 1 –Valores Unitários 
– Item 1.1 – R$34,05; Item 1.2 – R$124,11; Item 1.3 – R$89,97; Item 
1.4 – R$93,27; Item 1.5 – R$38,55 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 607/2022
ATA Nº 0866/22
CONTRATADA: V S SÃO MOBILIARIO URBANO LTDA
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OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços gráficos – Lote 
2 –Valores Unitários – Item 1 – R$4,00; Item 2 – R$2,20; Item 3 – 
R$75,00; Item 4 – R$64,00 – SMTTS – Amaury Hernandes– Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 576/2022
ATA Nº 0867/22
CONTRATADA: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 
DENTARIOS S/A.
OBJETO: Fornecimento de implantes dentários – Lote 1 –Valores 
Unitários – Item 1 – R$125,35; Item 2 – R$125,35; Item 3 – R$32,70 
– SMS –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 23457/2022
CONTRATO Nº: DPL/0064/22
CONTRATADA: SOLAR BOX ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de material de 
execução de projeto técnico para implantação de sistema de proteção 
contra descarga atmosférico – SMCS – Mario Novelino Alonso Soler - 
Prazo de vigência: 135 dias. Valor Total: R$16.108,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: Constroeste Construtora e Participações Ltda. Israel 
Cestari Júnior - Sec. Mun. de Obras
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 541/2022 - Processo 15.594/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material elétrico 
para ampliação e manutenção da iluminação pública do município. 
Secretaria Municipal de Obras. Informamos a todos os interessados 
que foram retificadas as especificações dos itens 2, 3, 4 e 5 no Anexo 
I do edital. A retificação e o edital retificado estão disponibilizados na 
nova versão no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo 
e Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada a data 
do processamento do pregão da seguinte forma: O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 22/11/2022, às 14h00min e abertura a 
partir das 14h02min. Celia Candida Faria – Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 469/2022 
– PROCESSO Nº 13.932/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para ostomia. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 07/11/2022 às 14:30h 
para continuidade dos trabalhos. – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 548/2022 
– PROCESSO Nº 14.638/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de ração para gatos 
adultos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 07/11/2022 
às 11:00h para continuidade dos trabalhos. – Adriana Tápparo - 
Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 553/2022 
– PROCESSO Nº 14.661/2022. 
Objeto: Aquisição de carros para transporte e escada para o hospital 
Municipal. Secretaria Municipal de Saude.. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 07/11/2022 às 
10h30 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado 
Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 623/2022 
– PROCESSO Nº 15.194/2022. 
Objeto: Aquisição de (kit) caixa de instrumentais cirúrgicos para 
cirurgia geral. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 07/11/2022 
às 11:30h para continuidade dos trabalhos. – Adriana Tápparo - 
Pregoeira. 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
Pregão Eletrônico n.º 621/2022 – Processo n.º 15.047/2022.
Objeto: Aquisição de Motosserra e soprador para as equipes de 
combate a incêndio florestal e ocorrências de salvamento do 
Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito.
Fica corrigida a publicação da Imprensa Oficial do dia 02/11/2022, 
ONDE SE LE : Pregão Eletrônico n.° 66/2022, Processo 15.027/2022, 
O CORRETO É: Pregão Eletrônico n.º 621/2022 – Processo n.º 
15.047/2022.
Objeto: Aquisição de Motosserra e soprador para as equipes de 
combate a incêndio florestal e ocorrências de salvamento do 
Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
DIREITO DE PREFERÊNCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO NA 
ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA HOMSI DE MELO (RUA FRANCISCO 
ALVES DE ANDRADE, S/Nº, B. JOÃO PAULO II) – SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal 
de Licitações prolata a classificação da proposta: 1º Colocado: 
RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME R$ 242.010,00 - 2º 
Colocado: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
R$ 242.025,05 - 3º Colocado: CONSTRUTORA J L K SOUZA LTDA 
ME R$ 250.623,00 - 4º Colocado: KM & M ENGENHARIA PROJETO 
E CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 261.774,39 - 5º Colocado: MADRI 
ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 264.512,86 - O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.
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 nº 677/2022, 
processo 15.630/2022 objetivando Registro de Preços para 
confecção de coroas dentais protéticas, em atendimento do projeto 
de implantodontia no CEO Centro. Secretaria Municipal de Saúde.  
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/11/2022. às 
08h30min e abertura a partir das 08h32 min. 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 nº 684/2022, 
processo 15.742/2022 objetivando Aquisição de microcomputador 
para os departamentos e unidades da  Secretaria Municipal de 
Saúde.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/11/2022. 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. 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 nº 700/2022, 
processo 15.816/2022 objetivando registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios para coffee break nos eventos realizados 

pela Secretaria Municipal de Saúde.  O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 21/11/2022. às 08h30min e abertura a partir das 
08h32 min. 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 nº 708/2022, 
processo 15.849/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
fraldas e lenço umedecido para atender ações judiciais. Secretaria 
Municipal de Saúde.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
21/11/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 029/2022.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 067/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS S.A.
OBJETO: Locação, sob demanda, de até 05 (cinco) veículos 
automotores tipo mini van, sem motorista, para transporte de pessoas 
e cargas em atendimento à EMPRO, em todo o território nacional, 
conforme especificação técnica contida no Anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 191.922,86 (cento e noventa e um mil, novecentos e 
vinte e dois reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 31 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2023
DATA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 03 de novembro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.104 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, SUZANA NAMIE NISHIMOTO para substituir o(a) 
servidor(a) ELIANE BERALDO ABREU – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
03/11/2022 a 12/11/2022.
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.105 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, JEAN MICHAEL MARTINS para substituir o(a) 
servidor(a) ANA PAULA MARCIELO DE JESUS – ocupante da 
função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL 
III – FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, de 03/11/2022 
a 12/11/2022.
PORTARIA N.º 37.106 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, EDNA FELIX DE CARVALHO DA SILVA para substituir 
o(a) servidor(a) VIVIANI CRISTINA LINO BRANCINI – ocupante da 
função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL II 
– FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 03/11/2022 a 12/11/2022.
PORTARIA N.º 37.107 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, JULIANA QUEIROZ BIROLI DA ROCHA para substituir 
o(a) servidor(a) JANAINA DANIELE DE ANDRADE – ocupante da 
função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL I 
– FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 03/11/2022 a 12/11/2022, e 
de 16/11/2022 a 25/11/2022.
ANDRE LUCIANO BAITELLO
Secretário Municipal de Saúde - Interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.11 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de 
janeiro de 2017,
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março 
de 2022, que modificou a redação do art. 8º. da Lei Federal n.º 173, 
de 27 de maio de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de 
maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, aos servidores da área 
da saúde e da segurança pública para a aquisição de benefícios 
atrelados ao tempo de serviço;    
2. Considerando o teor do parecer jurídico da Procuradoria Geral do 
Município exarado no protocolo 2022140960, datado de 19 de maio 
de 2022, acolhido pelo Procurador Geral do Município e pelo Prefeito 
Municipal;
3. Considerando que a Lei Municipal n.º 14.182 de 08 de junho de 
2022, que alterou as Leis Municipais, n.º 3.780 de 13 de julho de 
2021 e n.º 14.046 de 02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma 
do §3.º do artigo 8.º, da Lei Federal 173, de 27 de maio de 2020, o 
cômputo do período de 27/05/2020 a 31/12/2021, para os institutos 
a que se refere o inciso IX, do art. 8.º da referida Lei Federal n. 
173/2020, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2022;
Resolve CONCEDER, a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a), 
prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, 
artigo 119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 
de 14/05/2002 e artigo 4º da Lei Complementar nº 609/2019, nos 
termos do Decreto nº 18.621 de 23 de junho de 2020:
ALFREDO MARIANI NETO, Operador de Microcomputador, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, referente ao período aquisitivo 
de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
ANA CLAUDIA DOS SANTOS, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 27/11/2016 a 22/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 23/09/2022 a 22/09/2027.
ANA MARIA ZANETONI LEMES, Assistente Social, lotado(a) no 
Gabinete do Prefeito, referente ao período aquisitivo de 15/09/2017 a 
14/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 15/09/2022 a 14/09/2027.
ANDRE LUCIANO BAITELLO, Médico Plantonista, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 03/05/2017 a 29/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 30/09/2022 a 29/09/2027.
ANDREA CRISTINA ASSUMPCAO FONSECA, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo, referente ao período aquisitivo de 09/07/2017 a 
06/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 07/09/2022 a 06/09/2027.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Pedreiro, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Cultura, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 
24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 25/09/2022 a 24/09/2027.
CIRO ARABE GOMES DA SILVA, Dentista, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 
24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 25/09/2022 a 24/09/2027.
CLEIA AGUIAR GONCALVES GROCHOVSKI, Atendente, lotado(a) 
na Procuradoria-Geral do Município, referente ao período aquisitivo 
de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
DANIELA CRISTINA COVRE SANTOS, Assistente Social, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
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11/09/2017 a 10/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 11/09/2022 a 
10/09/2027.
DIANE CRISTINA RIBEIRO, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período aquisitivo de 15/04/2017 a 11/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 12/09/2022 a 11/09/2027.
ELIANE REGINA FARIA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 27/11/2016 a 22/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 23/09/2022 a 22/09/2027.
FABIO DE NAZARE OLIVEIRA, Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período aquisitivo de 27/11/2016 a 22/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 23/09/2022 a 22/09/2027.
FERNANDO SILVA FLORIM, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, 
referente ao período aquisitivo de 13/05/2017 a 09/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 10/09/2022 a 09/09/2027.
JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS CUOGHI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro 
do período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
LUIS CARLOS DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS, Engenheiro Civil, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Obras, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro 
do período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
LUIZ CARLOS VOLPI, Médico, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
25/09/2022 a 24/09/2027.
LURDES APARECIDA DE MEDEIROS BRITO, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MARCELO NOGUEIRA RODRIGUES, Encarregado de Reservatório, lotado(a) na Secretaria Municipal 
da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MARIA ADELAIDE MELLO CABRAL DO NASCIMENTO, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MARIA DE LOURDES ALVES, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MARIA INES FAQUINI ESPURIO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MARIA SOLANGE ALVES, Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente 
ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MAURA DE FATIMA CARDEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MAURO LUIZ DA SILVA, Eletricista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, referente ao 
período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 25/09/2022 a 24/09/2027.
MAYSA HELENA ANDRE, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
25/09/2022 a 24/09/2027.
MOEMA GUIDUCE NOGUEIRA, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
referente ao período aquisitivo de 02/09/2017 a 01/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 02/09/2022 a 01/09/2027.
NELSON FRANCISCO GARCIA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
NORIEDSON MATEUS MARINO, Agente Fiscal de Posturas, lotado(a) na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, referente ao período aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 25/09/2022 a 24/09/2027.
OZEAS COUTO PAULINO, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, referente ao período aquisitivo de 24/05/2017 a 20/09/2022 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 21/09/2022 a 20/09/2027.
ROSANGELA JACOB SILVA, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período aquisitivo de 27/11/2016 a 22/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 23/09/2022 a 22/09/2027.
SACHA ARIANE PALOMARES, Enfermeiro, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período aquisitivo de 03/06/2017 a 30/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 01/10/2022 a 30/09/2027.
SONIA MARIA JORGE MOREIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 08/09/2017 a 07/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 08/09/2022 a 07/09/2027.
VERA LUCIA KAWAGOE, Médico, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 27/07/2017 a 24/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
25/09/2022 a 24/09/2027.
VINICIUS ISIQUE VITERBO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, referente ao período aquisitivo de 22/07/2017 a 19/09/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 20/09/2022 a 19/09/2027.
PORTARIA N.º 37.114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) SAMANTA RAMOS ASSUINO MISKO, Médico 
Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 
05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de novembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.116 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) KARINA APARECIDA MACRI MARTINS, PEB-1, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do procedimento administrativo 
de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os 
artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá 
ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, podendo ser 
remanejado(a) de acordo com as necessidades da secretaria através de termo de transferência interna, 
pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos desta a 02/11/2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 19.335
DE 3 DE NOVEMBRO 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 :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 670 ---------------------------------R$ 210.000,00
Programa 12 – Gestão em Serviços Gerais
19.01.15.452.0012.2011.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º decorrem da anulação 
parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 85 -----------------------------------R$ 210.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil
Art. 3º 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. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 03 de novembro 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
LUÍS 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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 53/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 66/2021 – 
PROCESSO SeMAE Nº 78/2021. Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ME.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste referente à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção eletromecânica preventiva, corretiva e 
restaurativa em equipamentos de hidrojato por autovácuo, pipas, motores estacionários e guindaste 
veicular da frota do SeMAE, com fornecimento e aplicação de peças de reposição, genuínas ou originais 
e acessórios.
Prazo: 12 meses  Valor total: R$ 214.543,62  Data da assinatura: 03.11.2022

Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 138/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 65/2022 – PROCESSO SeMAE nº 76/2022
Contratada: BELA BELI STORE LTDA
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do objeto contratual até o dia 
21.11.2022. Data da autorização: 01.11.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 
de 08/06/94, justificamos que o pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua 
ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes 
relevantes razões de interesse público. # CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e 
Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 2.078.082,35 - Motivo: Para que não haja prejuízo na execução 
de serviços essenciais desta autarquia.- Publicada por afixação no local de costume, e pela 
imprensa local. José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022. - João Marcelino Ruiz - Diretor do Dep. 
Administrativo, Financeiro e de Pessoal / Nicanor Batista Junior – Superintendente
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, 
tendo em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel 
cadastrado foi constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento 
no art. 10, do Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no 
PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE 
(Poupatempo ou Prefeitura Regional Norte). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o 
valor da multa/prejuízo apurado será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente.

Cadastro Usuário A.I. Dispositivo Multa/prejuízo

50092 Everton Cristian Dos Anjos 15819/22 Art.10, inc. VII Multa R$ 2.494,44

131846 Valeria Rayes 7586/17 Art.10, inc. VIII Multa R$ 2.401,64

59588 Ana Maria Inacio de Moura 10743/20 Art.10, inc. VII Multa R$ 2.320,44

188526 Marcos Venicius Ramos 
dos Santos

9132/18 Art.10, inc. IV Multa R$ 2.004,12

11682 Ribamar da Silva Ribas – 
IDM 869436

11953/20 Art.10, inc. II Multa R$ 2.168,64

11682 Ribamar da Silva Ribas – 
IDM 869436

11953/20 Art.10, inc. IVI Retroativo R$ 1.553,57

103747 Laerte Gomes – IDM 
1627443

15505/21 Art.10, inc. III Multa R$ 2.266,56

103747 Laerte Gomes – IDM 
1627443

15911/22 Art.10, inc. III Multa R$ 2.494,44

Data de assinatura: 01.11.2022. Leandro Garcia Freitas – Diretor do Departamento de Relações com 
os Usuários - Interino
S.J. Rio Preto, 03.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
INSTRUÇÃO NORMATIVA SMAA Nº 06
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022.
Estabelece normas para que os estabelecimentos registrados junto ao Serviço de Inspeção Municipal 
solicitem habilitação para comercialização interestadual integrando o SISBI-POA.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto 18.730, de 18 de novembro de 2020 e Decreto nº 18.789, de 13 de janeiro de 2021;
Considerando a Portaria SDA nº 667, de 10 de outubro de 2022, que reconhece a equivalência do 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. de São José do Rio Preto, para adesão ao Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária - SUASA.
Considerando que o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M. passa a ter o direito de indicar estabelecimentos 
e produtos que integrarão o SISBI-POA, e poderão ser comercializados interestadualmente.
Considerando a necessidade de estabelecer os critérios necessários para que os estabelecimentos 
registrados junto ao S.I.M. solicitem habilitação para o SISBI-POA.
RESOLVE:
Artigo 1º Fica estabelecido o modelo de REQUERIMENTO PARA HABILITAÇÃO DE COMÉRCIO 
INTERESTADUAL junto ao Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M, conforme apresentado no ANEXO I. 
Artigo 2º O estabelecimento interessado em habilitar-se para comércio interestadual deverá protocolar 
junto ao S.I.M o REQUERIMENTO PARA HABILITAÇÃO DE COMÉRCIO INTERESTADUAL devidamente 
preenchido e acompanhado de todos os rótulos registrados junto ao S.I.M., apresentando o design gráfico 
final com a inserção do logotipo SISBI-POA e impressos nos tamanhos e cores originais.
Parágrafo único – A inserção do logotipo SISBI-POA nos rótulos deverá atender à IN SDA/MAPA nº 02, 
de 12 de fevereiro de 2009 ou regulamentações posteriores.
Artigo 3º Para a realização do comércio interestadual, o estabelecimento deverá atender aos seguintes 
requisitos:
I – Possuir Certificado de Registro do Estabelecimento homologado junto ao S.I.M.;
II – Não estar o Certificado de Registro de Estabelecimento vencido, a que se refere o § 3° do Art. 16 do 
Decreto Nº 18.789, de 13 de janeiro de 2021;
III – Atualizar os rótulos de todos os produtos registrados junto ao S.I.M. com a inserção do logotipo do 
SISBI-POA, conforme parágrafo único do artigo 2º desta Instrução Normativa.
IV – Dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados, mantidos, monitorados e verificados 
por eles mesmos, contendo registros sistematizados e auditáveis que comprovem o atendimento aos 
requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos na Lei Complementar nº 633, de 24 de setembro de 2022 
e em normas correlatas, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade 
dos seus produtos, desde a obtenção e a recepção da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos, 
até a expedição destes.
V – Cumprir as leis e regulamentos federais, estaduais e municipais, relativos aos produtos de origem 
animal.
Artigo 4º Após protocolado o REQUERIMENTO PARA HABILITAÇÃO DE COMÉRCIO INTERESTADUAL, 
será aberto processo interno no Sistema Integrado de Governança Municipal – SIGM, gerando o número 
de protocolo para acompanhamento eletrônico pelo requerente.
Parágrafo único Compete ao Secretário de Agricultura e Abastecimento como supervisor responsável 
pelo Programa de Supervisão do Serviço de Inspeção Municipal, por meio de despacho inicial, solicitar a 
elaboração de parecer técnico sobre o requerimento de habilitação para comercialização interestadual. 
Artigo 5º Após deliberação do Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento os técnicos do S.I.M. 
deverão fazer a emissão de parecer técnico sobre a solicitação de habilitação para comercialização 
interestadual.
Artigo 6º Para a elaboração do parecer técnico, serão considerados:
I – Atendimento integral dos dispostos no artigo 3º desta Instrução Normativa;
II – Histórico pregresso do estabelecimento.
Artigo 7º Todos os pareceres técnicos emitidos, favoráveis ou não, serão encaminhados ao Secretário 
de Agricultura e Abastecimento, supervisor do programa, para deliberação.
Artigo 8° O parecer técnico considerado favorável à habilitação para realização de comércio interestadual 
e deliberado pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento, será lançado em sistema informatizado 
próprio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA  
Parágrafo único Todos os requerimentos, habilitados ou não, terão os resultados publicados no Diário 
Oficial do Município.
Artigo 9º A autorização para comércio interestadual será válida por tempo indeterminado, e será suspensa 
ou encerrada, quando:
I - For aplicada penalidade que indiretamente anule sua eficácia, como a suspensão de registro de 
estabelecimento ou o cancelamento de registro de estabelecimento;
II - Por expressa solicitação do estabelecimento através de ofício protocolado junto ao S.I.M.;
III – Por força de lei ou normatização federal que a regulamente.
 Artigo 10 Independente do motivo gerador da suspensão ou encerramento da habilitação para realização 
de comércio interestadual, deverá ser encaminhada ao Secretário de Agricultura e Abastecimento, a 
motivação inicial para abertura do processo de desabilitação, devidamente justificada.
Parágrafo único Compete ao Secretário de Agricultura e Abastecimento como supervisor responsável 
pelo Programa de Supervisão do Serviço de Inspeção Municipal, por meio de despacho inicial, solicitar a 
elaboração de parecer técnico para a desabilitação para comercialização interestadual. 
Artigo 11 O parecer técnico considerado favorável à desabilitação para realização de comércio 
interestadual e deliberado pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento, será lançado em sistema 
informatizado próprio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.  
Parágrafo único A desabilitação será publicada no Diário Oficial do Município.
Artigo 12 Esta Instrução Normativa constará integralmente no site oficial do município e arquivada nesta 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ANEXO I
REQUERIMENTO DE
HABILITAÇÃO DE COMÉRCIO INTERESTADUAL
Ilmo(a) Sr.(a)
Escolher um item.
Secretário(a) Municipal de Agricultura e Abastecimento
São José do Rio Preto – SP



  |  B7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sexta-feira, 04 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
RAZÃO SOCIAL DO SOLICITANTE, inscrita no CNPJ  (NÚMERO DO C.N.P.J. DO SOLICITANTE), 
localizada (LOGRADOURO),(NÚMERO),(BAIRRO) – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP, CEP (NÚMERO DO 
CEP), TELEFONE (DDD) (NÚMERO DO TELEFONE), E-MAIL (ENDEREÇO DE E-MAIL), representada 
pelo seu responsável legal, (NOME DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL), R.G. (NÚMERO DO R.G.) 
(ÓRGÃO EMISSOR) e C.P.F. (NÚMERO DO C.P.F.), residente (LOGRADOURO),(NÚMERO),(BAIRRO) 
– (CIDADE) / (ESTADO), CEP (NÚMERO DO CEP), TELEFONE (DDD) (NÚMERO DO TELEFONE), 
E-MAIL (ENDEREÇO DE E-MAIL), nos termos da lei, requer autorização para que o estabelecimento 
registro S.I.M. (NÚMERO DO REGISTRO JUNTO AO S.I.M) , classificado como Escolher um item., seja 
habilitado junto ao SISBI-POA para o exercício do comércio interestadual, comprometendo-me a atender 
as legislações e normas vigentes.
São José do Rio Preto, DATA DA SOLICITAÇÃO.
(RAZÃO SOCIAL DO SOLICITANTE) 
CNPJ (NÚMERO DO C.N.P.J. DO SOLICITANTE)

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Erlindo Domingos Pereira
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa da 
Vigilância Sanitária (div 72) vencimento em 12/04/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “Mudou-se”, na data  26/10/2022
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Luciene R Sant Ana
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Diferença 
de IPTU Apurado (div 27) vencimento em 20/09/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “Desconhecido”, na data  27/10/2022
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Paulo Antonio Frade da Silva
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de 
Infração Covid (div 459) vencimento em 07/01/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “Mudou-se”, na data 20/10/2022
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Ricardo Longo dos Santos
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa da 
Vigilância Sanitária (div 72) vencimento em 12/04/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “Mudou-se”, na data  24,26,28/10/2022
São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Cadastro de Pessoas e Atividades, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma eletrônica, 
pelo sistema ICad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da 
publicação desta, de acordo com Decreto Municipal n° 19.147/2022.
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá 
sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em conformidade com o artigo 12 do Decreto 
Municipal n°19.147/2022, o que, posteriormente, poderá ensejar processo de Cassação da Licença de 
Funcionamento.
Para regularização cadastral, o contribuinte deverá sanar as irregularidades dos Requisitos e Pré-
Requisitos de Posturas, no Sistema ICad. Acesse o ICad em: icad.empro.com.br.
Em caso de dúvidas, quanto ao atendimento dos requisitos, solicitar informações junto à Secretaria 
Municipal, competente pela análise do mesmo.
Contribuintes:

CONTRIBUINTE CADASTRO MUNICIPAL
ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA 22183409843 3604290
MARLENE CAZOLI DOMINGUES 25641874809 3091530

São José do Rio Preto, 3 de novembro de 2022. 
Marcelo Peres Pinheiro
Coord. Executivo de Políticas Públicas Interino - Dept Cadastro de Pessoas e Atividades/SEMFAZ

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6228/2022
Fica notificada, João Valentim Prieto, proprietário do imóvel sito à Rua Feres Merad Kfouri, 710, quadra 
34, lote 10P/, Higienópolis, que em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 006228/2022, 
datada em 26/09/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de falta 
de Alvará de Reforma (reforma com demolição e construção), em desacordo com as Leis Municipais nº 
13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de 
Correios e Telégrafos o AR BR 78250632 5 BR acusando “não procurado” 
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas 
citadas leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) 
dias a eliminação da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor 
de R$ 1039,35 (mil e trinta nove reais e trinta e cinco centavos) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ACESSO 
DIRETO PARA O ANO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – SMS SJRP.
N° 02/2022
Recomenda-se a leitura atenta de todo o edital antes de realizar a inscrição.   
O presente edital tem a finalidade de apresentar as normas do processo seletivo para preenchimento 
de vagas para médicos residentes nos Programas de Residência Médica – Áreas de Acesso Direto - 
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, conforme Lei 6.932/81.
Este edital deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações importantes quanto ao 
procedimento para inscrição, realização das provas, divulgação de resultados e matrícula.  
A inscrição no Processo Seletivo 2023 implica no conhecimento e na aceitação plena dos termos deste 
Edital.

NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE OU E-MAIL.
CRONOGRAMA 

DATAS AÇÕES 
04/11/2022 Publicação do Edital
09/11/2022 Solicitação de redução de taxa de inscrição
10/11/2022 Resultado do pedido da redução da taxa de inscrição
11 e 16/11/2022 Apresentação de recurso contra o indeferimento da redução da taxa de inscrição

18/11/2022 Resultado do recurso contra o indeferimento da redução da taxa de inscrição
21 a 30/11/2022 Período de inscrição via internet, pelo site: https://saude.riopreto.sp.gov.br/

transparencia/
21 a 30/11/2022 Período para pagamento da taxa de inscrição
02/12/2022 Divulgação dos inscritos para o processo seletivo
06/12/2022 Realização da PRIMEIRA FASE e entrega do CURRÍCULO 
06/12/2022 Gabarito da PRIMEIRA FASE após 19h00 
07/12/2022 Recurso sobre o gabarito da PRIMEIRA FASE até as 12h00
07/12/2022 Resultado da PRIMEIRA FASE após 19h00 
12/12/2022 Divulgação da Banca Examinadora
13/12/2022 Realização da SEGUNDA FASE – Entrevista e Análise de CURRÍCULO 
16/12/2022 Resultado final do processo seletivo 
20/12/2022 Matrícula 

EDITAL DE NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
– ÁREAS DE ACESSO DIRETO PARA O ANO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SMS SJRP
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011, faz saber que no período de 21 de 
novembro a 30 de novembro de 2022, estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos para 
o preenchimento de vagas para médicos residentes nos Programas de Residência Médica – Áreas de 
Acesso Direto - credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC. O Processo 
Seletivo de ingresso nos Programas de Residência Médica - PRM reger-se-á pela Lei nº 6.932/81 e 
posteriores alterações, além das Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional de 
Residência Médica - CNRM/MEC.
Poderão inscrever-se médicos formados em todo o território nacional, por faculdades oficiais ou 
reconhecidas, bem como médicos formados no exterior com diploma revalidado pelas Universidades 
autorizadas pelo Ministério da Educação - MEC, segundo a resolução CFM N°1.832/2008.  
1. DO PROGRAMA
1.1. O número de vagas e duração do programa oferecido está demonstrado em quadro, no item 5 – DAS 
VAGAS – deste edital.  
1.2. O candidato selecionado receberá uma bolsa de estudo mensal conforme previsto em lei e atualizado 
pela Portaria Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021. 
1.3. Incidirá sobre o valor bruto da bolsa de estudo o desconto da contribuição previdenciária e/ou 
quaisquer outros previstos em lei. 
2. DAS EXIGÊNCIAS
2.1. Ao inscrever-se, o candidato DECLARA sob as penas da lei que CONCLUIU o curso de graduação 
em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, ou irá concluí-
lo até a data de matrícula no Programa pretendido, ou obteve revalidação do seu diploma, segundo as 
leis vigentes.
2.2. O candidato que já possua duas especialidades, desde que não se constituam em pré-requisito, não 
poderá participar do processo seletivo, pois é vedado ao médico realizar programa de Residência Médica 
em mais de duas especialidades diferentes. 
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas somente pelo site https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/, no 
período de 21 de novembro 2022 a partir das 9h00 até às 16h00 (horário de Brasília) do dia 30 de 
novembro de 2022, incluindo o pagamento. 
3.1.1. O candidato é responsável pelas informações preenchidas no ato da inscrição. Ao fazer a inscrição 
no site o candidato deve inserir corretamente os dados solicitados, números de seus documentos e o 
programa pretendido. A COREME não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto dos dados.  
3.1.2. A inscrição somente será efetivada após o pagamento da taxa de inscrição. Até então, ela ficará 
pendente de pagamento. Após a confirmação do pagamento, o candidato receberá um e-mail informando 
que a inscrição foi efetivada.
3.1.3. A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto não se responsabilizará por solicitação 
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação 
ou congestionamento das linhas de comunicação, nem por erro ou atraso dos bancos ou entidades 
conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.2. O valor da inscrição para o processo seletivo de Residência Médica 2023 é de R$ 500,00 (Quinhentos 
Reais).  
3.3. O candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição, nos 
termos da Lei Estadual Nº 12.782 de 20/12/2007, desde que preencham, CUMULATIVAMENTE, os 
seguintes requisitos:
a) seja estudante regularmente matriculado em curso superior, em nível de graduação ou de pós-
graduação;  
b) receba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos, ou esteja desempregado.  
3.4. O candidato que preencher CUMULATIVAMENTE as DUAS condições estabelecidas nas alíneas 
“a” e “b” do item acima, poderá solicitar a redução do pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos 
seguintes procedimentos:
1.1.1. No dia 09 de novembro de 2022, o candidato deverá acessar o site https://saude.riopreto.sp.gov.
br/transparencia/, imprimir, preencher e assinar o formulário de solicitação de redução de taxa de inscrição 
(Anexo I deste edital), e enviá-lo, no formato PDF, à Comissão de Residência Médica da Secretaria de 
Saúde, por meio do e-mail: coreme@riopreto.sp.gov.br, com os documentos comprobatórios que constam 
no item 3.4.2 do edital. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail após as 17h00 do dia 09 
de novembro de 2022, ou qualquer outra forma de encaminhamento. 
1.1.2. O formulário de solicitação mencionado no item anterior deverá, necessariamente, estar 
acompanhado dos seguintes documentos:
3.4.2.1. Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes documentos:
a) Certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, comprovando a sua 
condição de estudante;
b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por instituição de ensino público ou 
privado;
3.4.2.2. Quanto à comprovação de renda será aceito um dos seguintes documentos:
a) Comprovante de renda especificando receber remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos vigentes no Estado de São Paulo;
b) Contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados, envelope de pagamento ou declaração 
do empregador; 
c) Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio 
doença, pensão, pecúlio, auxílio reclusão e previdência privada, ou extrato bancário identificado, com o 
valor do crédito do benefício;
d) Comprovante de recebimento de pensão alimentícia; na falta deste, extrato ou declaração de quem a 
concede, especificando o valor;
e) Comprovante de benefícios concedidos por programas sociais, como por exemplo, bolsa escola, 
bolsa família ou cheque cidadão;
3.4.2.3. Quanto à comprovação da condição de desempregado, será aceito um dos seguintes documentos:
Recibos de seguro desemprego e do FGTS;
Documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que temporário; no caso de contrato em 
carteira de trabalho, anexar também às cópias das páginas de identificação;
c) Declaração por escrito da condição de desempregado, conforme Anexo II, constante deste Edital.
3.4.2.4. Serão considerados desempregados os candidatos que tendo estado empregados em algum 
momento nos últimos (12) doze meses, estiverem sem trabalho no período da inscrição. O candidato que 
nunca trabalhou deverá apresentar cópia das páginas de identificação e das duas primeiras folhas de 
registro da Carteira de Trabalho em branco.
3.4.3. Não serão considerados os documentos encaminhados por outro meio que não o estabelecido 
neste edital.
3.4.4. No caso de solicitação de redução de taxa indeferida, o candidato deverá proceder sua inscrição 
com o valor integral da taxa de acordo com o estabelecido neste edital.  
3.4.5. No caso de emprego de fraude pelo candidato beneficiado pela redução, serão adotados os 
procedimentos indicados no art. 4º da Lei 12.782, de 20/12/2007 e, se confirmada a presença de ilícito, 
fica o candidato imediatamente excluído do processo seletivo e o Ministério Público será comunicado 
sobre o fato.  
3.4.5.1 O direito a isenção da taxa de inscrição, nos termos da Resolução CNRM nº 07/2010, será 
concedido ao candidato que apresentar uma das seguintes condições: 
a) a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal do candidato, 
quando não tiver dependente; 
b) a taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo 
possuir até dois dependentes; 
c) a taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e o mesmo tiver 
mais de dois dependentes; 
d) o candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e comprovar 
renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual igual ou inferior a dois 
salários mínimos; 
e) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o 
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Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número 
de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 
f) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto nº 6.135/2007. 
3.4.5.2 Em quaisquer das situações descritas no item 3.4.5.1 acima 
o candidato estará obrigado a comprovar que não custeou, com 
recursos próprios, curso preparatório para o processo seletivo para 
ingresso no Programa de Residência Médica a que se candidata e, 
ainda, ser egresso de instituição de ensino superior pública ou ter 
sido beneficiário de bolsa de estudo oficial.
3.4.5.3 As informações prestadas, a que se refere o artigo anterior, bem 
como a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo responder, a qualquer momento, por crime 
contra fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo 
seletivo.
3.4.6. No dia 10 de novembro de 2022, a partir das 14h00, o 
candidato deverá acessar o site https://saude.riopreto.sp.gov.br/
transparencia/, e verificar se a sua solicitação de redução de 50% da 
taxa de inscrição foi deferida.
3.4.7. Nos dias 11 e 16 de novembro de 2022, o candidato que 
teve seu pedido da redução de taxa de inscrição indeferido poderá 
protocolar recurso contra o indeferimento, por meio do e-mail: 
coreme@riopreto.sp.gov.br com argumentos que o justifiquem.
3.4.8. No dia 18 de novembro de 2022, a partir das 16h00, o 
candidato deverá acessar o site https://saude.riopreto.sp.gov.br/
transparencia/ e verificar se o seu recurso foi deferido.
3.5. O candidato cujo pedido da redução da taxa de inscrição foi 
deferido deverá fazer a inscrição no site e efetuar o pagamento da 
inscrição no valor reduzido em 50%, ou seja, R$ 250,00 (duzentos 
e cinquenta reais). Aqueles cujo pedido foi indeferido ou os que 
não solicitaram redução de taxa de inscrição, deverão pagar o 
valor integral de R$ 500,00 (quinhentos reais) após a realização de 
inscrição pelo site da Secretaria Municipal de Saúde de São José do 
Rio Preto.
3.6. A inscrição somente será efetivada com o pagamento da taxa de 
inscrição no banco, no período de 21 de novembro de 2022 a 30 de 
novembro de 2022, impreterivelmente.
3.7. A COREME, Comissão de Residência Médica, órgão responsável 
pelo processo seletivo da Residência Médica, disponibilizará pelo 
site https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/ a confirmação da 
inscrição do candidato, no dia 02 de dezembro de 2022.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais, e que 
necessitar de condição especial para a realização das provas, deverá 
indicar no ato da inscrição e deverá indicar em campo específico 
quais recursos especiais serão necessários para a realização da 
prova. Não haverá prova específica para tais candidatos, que serão 
submetidos ao mesmo conteúdo da prova dos demais candidatos.
§1º - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise 
de viabilidade e razoabilidade do pedido.
4. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1 O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado de 21 de 
novembro a 30 de novembro de 2022 até às 16h00 (horário de 
Brasília), no valor de: 
a) R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para os candidatos cuja solicitação 
de redução de taxa de inscrição foi indeferido e para os que não 
solicitaram redução de taxa de inscrição;  
b) R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para os candidatos cuja 
redução de taxa de inscrição foi deferido.  
c) A forma de pagamento NÃO será através de boleto bancário 
e, portanto, o sistema de inscrição não gerará boleto.  
d) Para efetuar o pagamento o candidato deverá fazer um depósito 
identificado ou realizar TED, DOC ou TEV exclusivamente a 
partir da conta em que o candidato é titular (conta de pessoa física 
do candidato) e encaminhar o comprovante de pagamento para o 
e-mail da COREME (coreme@riopreto.sp.gov.br) no período de 21 
de novembro a 30 de novembro de 2022 até às 16h00 (horário 
de Brasília). 
e) Forma de pagamento através de depósito identificado: O 
depósito identificado deve ser feito em nome da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto - CNPJ: 46.588.950/0001-80, BANCO DO 
BRASIL (001) – AGÊNCIA: 0057-4 – CONTA CORRENTE: 19.286-4. 
O depósito identificado deverá conter o NOME DO CANDIDATO.
 Forma de pagamento através de TED, DOC ou TEV: O candidato 
poderá efetuar uma TED (transferência eletrônica disponível), DOC 
(documento de ordem de crédito) ou TEV (transferência eletrônica 
de valor) contendo necessariamente o nome e/ou o número do CPF 
do candidato e exclusivamente da conta de pessoa física do 
candidato. A TED/DOC/TEV deve ser feita em nome da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto - CNPJ: 46.588.950/0001-
80, BANCO DO BRASIL (001) – AGÊNCIA: 0057-4 – CONTA 
CORRENTE 19.286-4. A TED/DOC/TEV deverá conter o NOME e/ou 
CPF DO CANDIDATO.
Não serão aceitos quaisquer tipos de transferência ou pagamentos 
que não sejam devidamente identificados com o nome e/ou o número 
do CPF do próprio candidato. Solicitamos para todos os candidatos 
que, em caso de dúvidas, entrem em contato com sua agência 
bancária para evitar qualquer erro uma vez que não haverá qualquer 
tipo de reembolso, devolução ou estorno de pagamento que forem 
realizados equivocadamente ou sem identificação com nome e/ou 
CPF do candidato. Também não serão aceitas transações bancárias 
oriundas de contas cujos titulares não seja o próprio candidato. Não 
serão aceitas transações feitas através de conta de pessoa 
jurídica.  
4.4. A inscrição somente será efetivada após o pagamento da taxa 
de inscrição. Até então ela ficará pendente de pagamento. Para 
consultar se a inscrição foi efetivada, o candidato deve consultar 
o site da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 
https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/, a partir do dia 02 de 
dezembro de 2022. 
5. DAS VAGAS
5.1. DAS VAGAS OFERECIDAS ÁREA DE ACESSO DIRETO de 
acordo com a Resolução vigente.  

Nome do Programa Duração do PRM 
em anos 

Vagas 
Oferecidas 

Medicina de Família e 
Comunidade

2 10 

Medicina de Emergência 3 4

6. DA SELEÇÃO
6.1. PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA COM 80 TESTES DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) 
– Peso 90 (noventa) – sobre conhecimentos obtidos no curso 
de graduação em Medicina, com igual número de questões e 
mesma pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia 
Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e 
Ginecologia e Pediatria.  
6.1.1. A primeira fase será realizada no dia 06 de dezembro de 
2022, no Auditório do Centro de Atendimento Especializado na Saúde 
da Mulher - CAESM - Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 1960 
– Jardim Conceição, São José do Rio Preto - SP, CEP 15015-400, 
com início às 08h00 e término às 12h00. A entrada do candidato na 
sala de prova será a partir das 07h45, sendo que, às 08h00 a porta 
de acesso será fechada. Não será permitida a entrada de candidato 
após este horário. Todos os candidatos deverão apresentar para a 
realização da prova, um documento oficial com foto recente. Se RG, 
o mesmo deve no máximo 10 anos a contar da data de emissão.  
6.1.2. Serão aprovados para a segunda fase, os candidatos 
que obtiverem nota mínima igual à média aritmética de todos os 
candidatos, subtraindo-se um desvio padrão e que estiverem dentro 
da proporção de quatro vezes o número de vagas oferecidas nas 
áreas de Acesso Direto. 
6.1.3.  Caso não haja candidatos nesta proporção (4 candidatos/
vaga), todos serão classificados para a segunda fase – análise e 
arguição do currículo, desde que atinjam nota mínima de 50% da 
prova.
6.1.4. O gabarito da primeira fase será publicado em 06 de 
dezembro de 2022, após as 19h00 no site da Secretaria Municipal 

35 35 35

de Saúde de São José do Rio Preto (https://saude.riopreto.sp.gov.br/
transparencia/). 
6.1.5. Para apresentar recurso sobre o gabarito, o candidato deve 
encaminhar via e-mail: coreme@riopreto.sp.gov.br, no dia 07 de 
dezembro de 2022 até as 12h00, formulário específico, no formato 
PDF, que será disponibilizado no site da Secretaria Municipal de 
Saúde de São José do Rio Preto (https://saude.riopreto.sp.gov.
br/transparencia/). O recurso deve ser individual e por questão, 
utilizando termos claros e convenientes, bem como literatura 
comprovada, devendo conter obrigatoriamente: nome completo do 
candidato e CPF.
6.1.6. O resultado da primeira fase será publicado em 07 de 
dezembro de 2022 após as 19h00 no site da Secretaria Municipal 
de Saúde de São José do Rio Preto (https://saude.riopreto.sp.gov.br/
transparencia/). 
6.2. SEGUNDA FASE: ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO – 
Peso 10 (dez) – A Análise do Currículo será de responsabilidade da 
Banca Avaliadora de Currículos. Os itens a serem avaliados e seus 
respectivos pesos estão relacionados no Anexo III deste Edital. 
6.2.1. A arguição e análise dos currículos (segunda fase) serão 
realizadas no dia 13 de dezembro de 2022. O horário e a Banca 
Examinadora serão divulgados até dia 12 de dezembro de 2022, no 
site https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/. A segunda fase 
será realizada na Secretaria Municipal de Saúde de São José do 
Rio Preto – SMS SJRP – Av. Romeu Strazzi, 199 - Vila Sinibaldi, São 
José do Rio Preto - SP, CEP 15084-010. 
6.2.2. O currículo deverá ser entregue pelo candidato para a Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo, no dia 06 de dezembro de 2022 
às 13h30, ao se apresentar para realização da 1ª fase. Somente 
serão analisados os currículos dos candidatos aprovados na 1ª fase, 
conforme item 6.1.2.  deste edital. 
6.2.2.1 A análise do currículo terá pontuação máxima de 8 (oito) 
pontos, conforme ANEXO III.  
6.2.2.2 A arguição do currículo terá pontuação máxima de 2 (dois) 
pontos, conforme tabela abaixo.  

Critério a ser avaliado Pontuação 
Capacidade de comunicação e argumentação 0,5
Clareza de raciocínio 0,5
Coerência 0,5
Apresentação e postura 0,5
MÁXIMO DE PONTOS 2

 
6.2.2.3 A análise e arguição do Currículo terá pontuação máxima de 
8 + 2 = 10 pontos. 
6.2.3. Durante a arguição, após a conferência, o candidato deverá 
assinar a ficha de avaliação curricular, juntamente com os membros 
da banca examinadora. No caso de divergência, o candidato deverá 
preencher o formulário de solicitação de reavaliação de currículo. O 
não preenchimento deste formulário durante a arguição do currículo 
configura concordância e implicará na perda do direito de recurso.  
6.2.4. Não será aceita a inclusão de documento algum durante a 
análise e arguição do Currículo.  
6.2.5. O candidato que não entregar o currículo conforme previsto no 
item 7.1 estará automaticamente excluído do processo seletivo. 
6.2.6. O candidato que não se apresentar para a arguição e análise 
de currículo, presencialmente no dia 13 de dezembro de 2022, 
estará automaticamente excluído do processo seletivo.
6.3 O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o 
estabelecido no Programa de Valorização da Atenção Básica – 
PROVAB – receberá pontuação adicional conforme a Resolução n° 
35 de 09/01/2018, a Nota Técnica 94/2015CGRS/DDES/SESu da 
CNRM, em referência a Resolução 02/2015 da CNRM.  
6.3.1 Conforme legislação, o candidato poderá utilizar a bonificação 
somente uma vez nos processos seletivos de residência médica.
7. DA ENTREGA DO CURRÍCULO
7.1. O candidato deverá entregar pessoalmente para a Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo no dia 06 de dezembro de 2022 
às 8h00, ao se apresentar no local para realização da 1ª fase, o 
currículo com todos os documentos comprobatórios (Anexo III) e do 
item 7.2, mais histórico escolar da graduação em medicina.
7.1.1. Encadernar todos os documentos no currículo enviado, 
identificando o nome do candidato e área pretendida na capa. Não 
serão considerados documentos separados enviados posteriormente 
ao envio do currículo. 
7.2. Segue abaixo a lista dos documentos comprobatórios que 
devem ser enviados como anexos ao currículo, junto com os demais 
do Anexo III:
a) Cópia simples do Histórico Escolar de Graduação em Medicina; 
b) Cópia simples da cédula de identidade (para ser válida deve ter no 
máximo 10 anos da data de emissão);
c) Cópia simples legível do cadastro de pessoa física – CPF;
d) Cópia simples do documento oficial da instituição onde concluiu o 
curso de Medicina. Se não estiver concluindo o curso de Medicina, 
enviar documento expedido pela instituição de ensino informando 
o período em que se encontra, com término previsto até a data da 
matrícula na residência médica; 
e) Registro no CRM para os candidatos que já possuírem o registro.  
f) Cópia simples do parecer com a última nota do ENADE do curso de 
Medicina da instituição onde concluiu a graduação; 
g) Anexo IV – Requerimento para utilização de pontuação adicional 
do PROVAB (se interesse de utilização da nota neste processo 
seletivo); 
h) O candidato graduado no exterior deverá apresentar:
- O diploma revalidado por Universidade Pública, na forma 
determinada pela legislação vigente;
- Se estrangeiro, apresentar visto permanente (exceto para o 
cidadão estrangeiro que comprove ter nascido em um dos 
países-membros ou associados do Mercosul, que tenham 
assinado e ratificado o Acordo de Livre Residência com o Brasil, 
nos termos do Decreto nº 6.964, de 29 de setembro de 2009, e 
do Decreto n° 6.975, de 7 de outubro de 2009, nos termos da 
Resolução CFM 2002/2012) e proficiência da língua portuguesa 
comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS);  
- Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831/2008 
e CFM Nº1832/2008, para os candidatos que já possuírem o registro;
- 8. DO RESULTADO FINAL 
8.1 A nota preliminar será o resultado da pontuação obtida em cada 
etapa: Prova Objetiva Teste Múltipla Escolha (Peso 90) + Análise e 
arguição de currículo (peso 10) = 100.
8.2. Se houver empate entre os candidatos os critérios para 
desempate obedecerão a seguinte ordem: 
A. Maior nota da primeira fase;
B. Maior nota na análise de currículo;
C. Maior idade.
8.3. Depois de extinto o período de recursos, o resultado preliminar 
será homologado e publicado no site https://saude.riopreto.sp.gov.
br/transparencia/, pelo número do CPF dos candidatos em ordem 
decrescente da classificação obtida. Não serão informados 
resultados por telefone ou e-mail.
8.4. A decisão final da Comissão de Prova será irrecorrível.
8.5. O resultado final do processo seletivo será divulgado pelo site da 
Secretaria de Saúde https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/, 
em 16 de dezembro de 2022. Para tanto, serão utilizados os 
resultados do PROVAB publicados até esta data.
9. MATRÍCULA
9.1. A lista com os aprovados em primeira chamada será divulgada 
no site https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/ em 16 de 
dezembro de 2022.
9.2. Para os aprovados na primeira chamada do processo seletivo de 
residência médica, a matrícula deve ser feita no dia 20 de dezembro 
de 2022, na secretaria da COREME/SMS SJRP, das 08h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.
9.2.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar as demais 
listas de convocação e as respectivas datas de matrícula no site 
da Secretaria Municipal de Saúde https://saude.riopreto.sp.gov.br/

transparencia/.
9.3. Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar 
pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído por 
procuração simples, com firma reconhecida em cartório, a seguinte 
documentação:
9.3.1. Ficha de cadastro devidamente preenchida (essa ficha será 
assinada na secretaria da COREME/SMS no dia da matrícula a partir 
dos dados fornecidos pelo candidato na inscrição).  
9.3.2. Duas fotos 3X4 recentes e coloridas.  
9.3.3. Cópia simples do Diploma de graduação em Medicina (frente 
e verso); 
9.3.4. Cópia simples do Registro no Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (CRM/SP). O candidato que não possuir 
o registro no CRM/SP ou que possuir o registro de CRM de outro 
estado tem o prazo de até 60 dias após o início no programa de 
residência (até 29 de abril de 2023), para apresentá-lo na secretaria 
da COREME/SMS SJRP. O médico que não apresentar a cópia 
do Registro do CRM/SP no ato da matrícula deverá apresentar 
preenchido o Termo de Responsabilidade para entrega do CRM/SP, 
que será disponibilizado no site previamente à matrícula.  
9.3.5. O candidato que não entregar a cópia do CRM/SP até a data 
limite de 29 de abril de 2023 estará automaticamente excluído da 
residência. 
9.3.6. O candidato que se inscreveu na condição de concluinte 
do curso de medicina, no ato da matrícula deverá comprovar a 
conclusão do curso médico, através de documento oficial, expedido 
pela instituição de Ensino. A declaração de conclusão do curso 
médico será aceita a título provisório, para fins de matrícula, devendo 
o Diploma de Médico ser apresentado em até 90 dias do início 
dos Programas de Residência Médica – Áreas de Acesso Direto 
(até 29 de maio de 2023), sob pena de ter a matrícula indeferida 
e responder perante a Lei por informações incompletas. O médico 
que não apresentar a cópia do diploma de Graduação, por ter se 
inscrito no Processo Seletivo como concluinte, no ato da matrícula 
deverá apresentar o Termo de Responsabilidade para a entrega do 
diploma de graduação, que será disponibilizado no site previamente 
a matrícula.  
9.3.7. O comprovante de situação cadastral no CPF, que é emitido 
no site da Receita Federal https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 
9.3.8. Cópia simples do R.G. (Cédula de Identidade) – frente e verso. 
Para ser válida deve ter no máximo 10 anos da data de emissão.
9.3.9. Cópia simples do Título de eleitor (frente e verso) e a Certidão 
de quitação eleitoral. A certidão pode ser obtida no site: https://www.
tse.jus.br/eleitor/certidoes/ 
9.3.10. Comprovante ou declaração constando o Grupo sanguíneo 
e fator RH.  
9.3.11. Cópia simples de documento comprovando o número de 
conta salário em qualquer dos bancos 237 (Bradesco), 341 (Itaú) 
ou 033 (Santander). Salienta-se que a conta corrente não pode ser 
conta conjunta ou poupança. A conta deve ser de titularidade do 
candidato aprovado.
9.3.12. Cópia simples de comprovante de quitação com o serviço 
militar (frente e verso), quando do sexo masculino;
9.3.13. Comprovante de inscrição no INSS: Número de Identificação 
do trabalhador (NIT) junto ao INSS ou PIS/PASEP.  
9.3.14. Cópia simples do cartão do SUS – Sistema Único de Saúde.  
9.3.15. Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento ou 
Averbação de Divórcio. 
9.3.16. Atestado de situação vacinal atualizada, emitido por Unidade 
Básica de Saúde de referência da residência e cópia simples da 
carteira de vacinação atualizada (todas as páginas).  
9.3.17. Apólice de Seguro de Vida vigente no período de residência.
9.3.18. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, 
deverão atentar à Resolução CNRM Nº 04/2011 e parecer da 
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação. Para o trancamento 
de vaga deverá no ato da matrícula apresentar a convocação (original 
e uma cópia simples).
9.3.19. O candidato graduado no exterior deverá apresentar:
- O diploma revalidado por Universidade Pública, na forma 
determinada pela legislação vigente; 
- Se estrangeiro, apresentar visto temporário ou autorização de 
residência, nos termos da Resolução CFM n° 2.216/2018. O cidadão 
estrangeiro nascido em um dos países membros ou associados 
do Mercosul que tenham assinado e ratificado o Acordo de Livre 
Residência com o Brasil, nos termos do Decreto n° 6.64, de 29 de 
setembro de 2009, e do Decreto n° 6.975, de 07 de maio de 2009, fica 
desobrigado da comprovação do visto de permanência, porém deve 
sempre respeitar a exigência do artigo 2° da Resolução (revalidação 
do diploma). 
- Registro no CRM em conformidade com a Resolução CFM nº 
2.216/2018, em especial o artigo 4° §1° a 3° e artigo 2° §2° da referida 
Resolução.
9.4. O não comparecimento do candidato classificado, ou de seu 
procurador, no período definido para matrícula implicará consequente 
perda da vaga, sendo convocado o candidato subsequente.  
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. As inscrições implicam no reconhecimento e na aceitação 
plena, pelo candidato, das condições previstas neste Edital.  
10.2. Sob nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.  
10.3. Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer 
natureza. 
O processo seletivo é classificatório e, portanto, a inscrição 
e aprovação do candidato não garantem a efetivação da sua 
matrícula nos Programas de Residência Médica – Áreas de Acesso 
Direto pretendido. As informações prestadas, ou sua omissão, e a 
apresentação de documentação falsa, são de inteira responsabilidade 
do candidato, que arcará com a responsabilidade por preenchimento 
incorreto do formulário.  
10.4. Quaisquer infrações éticas ocorridas durante o Processo 
Seletivo implicarão na reprovação do candidato.  
10.5. As respostas da prova aplicada no processo seletivo deverão 
ser transcritas para o gabarito com caneta esferográfica preta ou 
azul, trazidas pelo candidato.  
10.6. Não haverá, em hipótese alguma, substituição da folha de 
respostas (gabarito).  
10.7. O candidato só poderá se retirar do local da prova após 60 
minutos do início.  
10.8. O caderno de questões deverá ser devolvido pelo candidato no 
final da prova.
10.9. Os recursos para contestação dos resultados das provas 
deverão ser realizados por e-mail, utilizando requerimento próprio, 
com todos os dados preenchidos, digitados e assinados pelo 
candidato, e encaminhados pelo interessado à COREME SMS SJRP 
através do e-mail: coreme@riopreto.sp.gov.br.   
10.10. O recurso deverá ser fundamentado com argumentação lógica 
e consistente, cabendo 01 recurso para cada questão. Não será 
aceita solicitação fora do prazo estipulado neste edital.  
10.11. O resultado final será divulgado, e especificado por etapa 
(prova objetiva e arguição e análise de currículo e a nota do PROVAB) 
pelo número do CPF do candidato, no site https://saude.riopreto.
sp.gov.br/transparencia/ em 16 de dezembro de 2022. 
10.12. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
candidato na sala de exame após o início das provas.  
10.13. O candidato que não comparecer em qualquer fase do 
concurso ou entregar documentos fora do prazo será eliminado.  
10.14. O candidato deverá comparecer ao local da prova com 
documento oficial de identificação com foto recente.  
10.15. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de 
aparelhos eletrônicos de qualquer natureza alheios às provas.  
10.16. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para 
realização da prova. O candidato que não comparecer no horário 
previsto estará automaticamente excluído do processo seletivo.  
10.17. O candidato deverá conferir o número de inscrição e todos os 
dados impressos na folha de gabarito da sua prova. Esta não poderá 
conter rasuras ou ser substituída. 
10.18. Os três últimos candidatos na sala de prova deverão 
permanecer até a assinatura da ata de encerramento e o fechamento 
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do envelope com as provas.  
10.19. A prova objetiva terá duração de 4 horas. O preenchimento da folha de respostas deverá ser 
realizado dentro do tempo de duração da prova, portanto não haverá tempo extra para a transcrição das 
respostas.
10.20. Não serão aceitas inscrições de candidatos que tenham sido desligados dos Programas de 
Residência Médica da Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os candidatos serão admitidos na Residência Médica em ordem rigorosa de classificação, até o 
número de vagas oferecidas neste edital e autorizadas pela Comissão Nacional de Residência Médica 
- CNRM/MEC. É de responsabilidade do candidato acompanhar as listas de convocação e datas de 
matrícula no site https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/. 
11.2. A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das condições referentes 
à seleção e demais disposições constantes neste edital e as estabelecidas pelo Regimento Interno da 
COREME. A contestação do edital poderá ser feita até 48 horas após a sua publicação. 
11.3. Após o prazo de matrícula, havendo vagas não preenchidas, os candidatos serão convocados 
seguindo a ordem de classificação para o preenchimento das mesmas. Neste caso, o interessado terá o 
prazo de um dia útil para efetuar a matrícula, após sua convocação. É responsabilidade do candidato, o 
acompanhamento das listas de convocação no site https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/. 
11.4. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança 
de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.).  
11.5. Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já matriculado, será convocado o 
próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação e o limite máximo de 15 de março 
de 2023, conforme Resolução 01 de 2017 da CNRM.  
11.6. O candidato aprovado e matriculado no 1º ano dos Programas de Residência Médica – Áreas de 
Acesso Direto credenciado pela CNRM e convocado para prestar serviço militar obrigatório para o ano de 
2023 poderá requerer o trancamento da matrícula por um período de 01 (um) ano, desde que formalizado 
até 30 (trinta) dias após o início das atividades da residência médica (Art. 1º e 2º da Resolução nº 01/2005 
da CNRM). Não haverá prorrogação por período superior a um ano. Para o trancamento, será necessário 
entregar a convocação e preencher o Termo de Ciência para trancamento do serviço militar.  
11.7. A residência médica, salvo comunicado distinto publicado no site da Secretaria de Saúde, terá início 
no dia 01 de março de 2023, na INTEGRAÇÃO DOS RESIDENTES, às 08h00, em local a ser divulgado 
no site https://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/. O candidato matriculado que não comparecer na 
instituição para o início das atividades, em 01 de março de 2023, sem comunicação prévia à COREME, 
será considerado desistente e automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o 
próximo candidato da lista classificatória.  
11.8. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pelo Secretário da Saúde e pelos membros da 
Comissão de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto.  
São José do Rio Preto, 04 de Novembro de 2022.  
  DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM Secretário Municipal de Saúde de São José do Rio Preto
ANEXO - I 
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO 
SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2023 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Eu,_________________________________________________________________, RG n°  
_______________________-_____ órgão expedidor _____________________/_____, CPF n° 
_____________/____, requeiro a redução do valor da taxa de inscrição para o Processo Seletivo para 
Residência Médica para 2023 na Especialidade ___________________________________________
____, nos termos da Lei nº 12.782, de 20.12.2007, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de 21.12.2007, e do Edital de Abertura de Inscrições nº 02/2022, juntando a competente documentação 
conforme ditames da citada Lei, assumindo, sob as penas da lei, a veracidade das informações.  
Nestes termos, pede deferimento.  
_____________________, ____ de ___________________de 2022.  
______________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 
ANEXO – II
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA
Eu, ________________________________________________________________, inscrito no CPF 
_____________________, e no RG _______________________, residente no endereço _____________
______________________________________, declaro para fins de inscrição no Processo Seletivo para 
Residência Médica para 2023- Acesso Direto - Edital de Abertura de Inscrições nº 02/2022, no Programa 
______________________________que não possuo renda oriunda de qualquer atividade laboral, seja 
ela, trabalho informal ou formal. Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro 
estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas 
no Artigo 299º do Código Penal para o signatário, bem como a minha desclassificação e/ou perca do 
benefício. Por ser verdade firmo o presente instrumento. 
Nestes termos, pede deferimento. 
_____________, ____ de ___________________de 2022. 
_______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
ANEXO – III
ACESSO DIRETO – 2023: ANÁLISE
CURRICULAR
Nome: _______________________________________ 
________________ CPF: ___________________

Faculdade de graduação: Valor 
máximo

Valor 
obtido

ENADE - INSTITUCIONAL
Até 3: _________________________________________________________________ 0,1 
4: ____________________________________________________________________ 0,3 
5: ____________________________________________________________________ 0,5

0,5

 

ESTÁGIO DE:
Emergência (durante internato):   360h: _______________________________________ 0,7
Atenção básica da saúde (internato):   100h:____________________________________ 0,7 

1,4
 

ESTÁGIO NA ATENÇÃO BÁSICA (fora do internato): 
Até 80 horas ______________________________________________________________
__ 0,1 
81 – 120 horas ____________________________________________________________
__  0,3 
Acima de 121 horas ________________________________________________________
__ 0,7 

0,7

 

TRABALHO(S) COMPLETO(S) PUBLICADOS(S) EM PERIODICOS INDEXADOS 1,2  

TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS
Até 3 ____________________________________________________________________
__0,2
+4 ______________________________________________________________________
__0,8

0,8

 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS / JORNADAS / SIMPÓSIOS / CURSOS DE 
EXTENSÃO 
1 a 10 __________________________________________________________________0
,2   
+10 ____________________________________________________________________0
,5

0,5

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA REALIZADA NO SUS 0,5  

ESTÁGIO EXTRACURRICULAR: 
Até 30 horas ______________________________________________________________
__ 0,1 
31 – 100 horas ____________________________________________________________
__  0,3 
Acima de 100 horas ________________________________________________________
__ 0,7

0,7

 

LIGA ACADÊMICA – (Membro)
Até 2 participações em liga _______________________________________________ 0,2 
3 participações em liga ou mais ____________________________________________ 0,5

0,5
 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS NO SUS (Campanhas de 
vacinação, Noite preventiva, Campanhas educativas) - Certificadas pelas Instituições 
Públicas de Saúde.
Até 5__________________________________________________________________ 0,2 
6 ou +__________________________________________________________________0,5   

0,5

 

ATLS/ACLS/ PALS / FCCS /BLS/Cursos da Secretaria de Saúde de São José do Rio 
Preto (todos com comprovante de aprovação e dentro da data de validade do curso) 
1 a 2 __________________________________________________________________ 0,2 
3 ou +__________________________________________________________________0,5 

0,5

 

PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS (Câmara de graduação, Conselho 
Departamental, Congregação, CONSU, CONSEPE, Conselho Universitário, Conselho de 
Curso) – Apresentação de portaria ou certificado de participação.  
1 a 2 participações _______________________________________________________ 0,1
3 ou + participações ______________________________________________________0,2 

0,2
 

TOTAL 
Valor 

Máximo 
8 

Valor 
Obtido

 
_________________________________   ________________________________
Banca Examinadora      Candidato
ACESSO DIRETO – 2023: ENTREVISTA

35 37

Critério a ser avaliado Valor máximo Valor obtido
Capacidade de comunicação e argumentação 0,5
Clareza de raciocínio 0,5
Coerência 0,5
Apresentação e postura 0,5
MÁXIMO DE PONTOS 2

ANEXO – IV
REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DO PROVAB 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Candidato/a: _______________________________________________________________________
RG: _______________________ órgão expedidor ___________ CPF: _____________________ CRM: 
________________ UF _____ Edital nº 02/2022 - Programa de Residência Médica – Acesso Direto 2023 
- Programa: _____________________________________________________________________
Pelo presente requeiro a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto a utilização da 
bonificação adicional do PROVAB, tendo em vista o meu certificado de (  ) participação (  ) conclusão do 
PROVAB, anexo.  
De acordo com a legislação, afirmo que não utilizei a bonificação do PROVAB em outros processos 
seletivos de residência médica em que fiz matrícula no Programa de Residência Médica – Área de 
Acesso Direto.  
São José do Rio Preto, ____ de _________________ de 2022.
________________________________ 
Assinatura 
Obs: Esse documento deve ser anexado junto ao currículo, com certificado anexo, e entregue no dia 
06/12/2022 conforme edital.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000296043 02458/21 DC ODONTOLOGIA EIRELI LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2297

2022000244885 01148/22 DIOM RADIOLOGUA RIO PRETO 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2317

2022000164009 00867/22 VAGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 
COSMÉTICOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2318

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000309370 DROGAN DROGARIAS LTDA

2022000312820
FUNDAÇÃO FACULDADE 
REGIONAL DE MEDICINA 

S.J.RIO PRETO

2022000312822
FUNDAÇÃO FACULDADE 
REGIONAL DE MEDICINA 

S.J.RIO PRETO

2022000309745 MASTER FÓRMULA FARMÁCIA 
DE MANIPULAÇÃO LTDA

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 04 de Novembro de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TERMO

TRM - P - H 000308

TRM - P - H 000310

TRM - P - H 000307

TRM - P - H 000309

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000268933 01283/16 ACADEMIA ALVES & SILVA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000268916 01441/98 AKAD & AKAD LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000270278 01226/22 ARMAZEM BREW SHOP LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000271734 00058/21 ATLANTICA HOTELS 
INTERNATIONAL BRASIL LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000274169 00293/14 AUSTA SOCIEDADE DE ANESTESIA 
S/S LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000270765 01708/17 AUTO POSTO NARANJAO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000272630 00655/05 BABY CLIN PEDIATRIA E 
PUERICULTURA S/S LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000270536 01870/14 CASAGRANDE FORNERIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000278639 01195/22 CESAR PEREIRA WATANABE Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000276281 00840/15 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000276291 00839/15 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000276299 00768/98 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000276303 00048/10 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000258102 00528/01 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000258109 00450/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000258120 00448/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000258135 00927/12 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000258142 00449/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000258152 01478/12 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000258169 00449/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000258171 00448/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000258178 00927/12 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2022000258188 01478/12 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000258196 00528/01 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000258197 00450/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000267949 00418/13 CLINICA DR LUIZ FERNANDO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000279514 02200/18 CLÍNICA MÉDICA BERTOL LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000275756 02146/18 D DAUD JUNIOR & CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261312 00949/12 DIDONE LANCHONETE LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261337 00373/20 DIDONE LANCHONETE LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261359 00494/18 DIDONE LANCHONETE LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000268928 00120/09 DOMICIANO SILVA E CIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000270755 01498/07 DORADÃO RIO PRETO LOJA DE 
CONVENIÊNCIAS LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000283378 01250/22 DROGARIAS POUP AQUI BRASIL 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000266322 00089/16 DUELATO INDUSTRIA E COMERCIO 
DE SORVETES LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000266350 01223/22 EXXPETO BAR E RESTAURANTE 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000275325 00193/21 F M BOTTARI ESTETICA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000269224 01014/11 FABRICIO PARISE CORREA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000275134 00825/21
FARROUPILHA RIO PRETO 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000270849 01231/22 GSA DERMO NUTRITION LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000270868 01190/22 GSA DERMO NUTRITION LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000152925 00840/21 IRMAOS MUFFATO S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000302802 00840/21 IRMAOS MUFFATO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000302828 00840/21 IRMAOS MUFFATO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000276165 00188/21 ISABELA NEVES FERNANDES 
CORREA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000273347 01241/22 L & C COMERCIO DE BICICLETAS 
LTDA ME

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000274535 01193/22 LIGA CROSSFIT RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000268923 01623/13 LUCIANA WIEZEL RIBEIRO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000275754 00815/98 LUXOR OTICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento
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Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica
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CONVENIÊNCIAS LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000283378 01250/22 DROGARIAS POUP AQUI BRASIL 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial
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Funcionamento
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LTDA
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Funcionamento Inicial
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Endereço

2022000269224 01014/11 FABRICIO PARISE CORREA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000275134 00825/21
FARROUPILHA RIO PRETO 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento
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2022000152925 00840/21 IRMAOS MUFFATO S/A Renovação de Licença de 
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Razão Social
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Renovação de Licença de 
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2022000081728 00389/05 M P DE CARVALHO NETO & CIA 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000081733 00389/05 M P DE CARVALHO NETO & CIA 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000185438 00389/05 M P DE CARVALHO NETO & CIA 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000279149 01245/22 M P LENZARINI SERVICOS DE 
FISIOTERAPIA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000207366 01773/18 MARCIA FERNANDA ALVES 
PEREIRA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000284147 01773/18 MARCIA FERNANDA ALVES 
PEREIRA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000277262 00773/04 MARCIO CONSTANTINO MIMESSI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000276952 00129/18 MARCIO VINICIUS REGATIERI Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000276097 01810/09 MARCUS VINICIUS BAPTISTA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000183029 00920/22 MARIA LUIZA J M LEME LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000274558 00985/04 MARQUES & FARIAS LANCHONETE 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000274578 00985/04 MARQUES & FARIAS LANCHONETE 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000274584 00985/04 MARQUES & FARIAS LANCHONETE 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000146273 01401/17 MBM BAR EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000301884 01401/17 MBM BAR EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000301890 01401/17 MBM BAR EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000269126 01971/11 MERCADO VERÃO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000276091 01482/06 MORUMBI CONSULTORIA E 
SERVICOS MÉDICOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000268370 00512/19 NUCLEO DE FISIOTERAPIA 
REABILITARE LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000276282 00668/20 OLIVEIRA TORQUATO COMERCIO 
DE OCULOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000276298 00668/20 OLIVEIRA TORQUATO COMERCIO 
DE OCULOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000276301 00668/20 OLIVEIRA TORQUATO COMERCIO 
DE OCULOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000273804 00074/21 OSC MAQUININHA DO FUTURO Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000154748 00835/22 P K N NECCHI DROGARIA LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000251399 01135/17 PAULA FABIANA DE SOUZA 
YAMAMOTO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000271273 00407/18 PET CENTER COMERCIO E 
PARTICIPAÇÕES S/A

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal
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2022000271274 00407/18 PET CENTER COMERCIO E 
PARTICIPAÇÕES S/A

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000272447 00650/03 PINGUIM FRIOS RIO PRETO LTDA 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000266693 01142/12 S & D MATERIAIS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000275309 01074/22 SABADOTO FISIOTERAPIA LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000267553 01467/06 SBD BAR E RESTAURANTE LTDA 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000270169 01049/08 SIRLEI APARECIDA MARTINES BAR 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000275466 01235/22 VANESSA COELHO ESTETICA LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000272636 01217/22 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS 
CURY MEGID

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

Karina Elias de Souza
Coordenadora da Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2022.

 

Con sel h o Mu n ic i pa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar d i m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0.  

Fon e/P AB X:  321 1 -4 120       -      cm sr io pr eto @cm sr iop re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 08/11/2022, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Residência médica 2023 – Aldenis A. Borim; 

III. Informes da Comissão Permanente de Finanças - Antonio Fernando de Araújo; 

IV. Informes da Comissão Permanente de Média e Alta Complexidade  - Antonio Fernando de Araújo; 

V. Informes da Comissão Permanente de Atenção Básica  - Antonio Fernando de Araújo; 

VI. Informes da Comissão Permanente de Urgência e Emergência  - Antonio Fernando de Araújo; 

VII. Informes da Comissão Intersetorial  de IST/AIDS  - Antonio Fernando de Araújo; 

VIII. Informes da Comissão Intersetorial  de Saúde Mental - Antonio Fernando de Araújo; 

IX. Informes da Comissão Intersetorial  de Saúde Bucal - Antonio Fernando de Araújo; 

X. Informes da Comissão Intersetorial  de Recursos Humanos  - Antonio Fernando de Araújo. 

 
 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Eleição de dois representantes do segmento usuário para compor a Comissão de Ética em Pesquisa 

da Famerp – Antonio Fernando de Araújo;  

II. Promoção de saúde mental aos trabalhadores – grade horária – José Robson Samara R de Almeida Jr. 

 

São José do Rio Preto, 1 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Residência médica 2023 – Aldenis A. Borim; 

III. Informes da Comissão Permanente de Finanças - Antonio Fernando de Araújo; 

IV. Informes da Comissão Permanente de Média e Alta Complexidade  - Antonio Fernando de Araújo; 

V. Informes da Comissão Permanente de Atenção Básica  - Antonio Fernando de Araújo; 

VI. Informes da Comissão Permanente de Urgência e Emergência  - Antonio Fernando de Araújo; 

VII. Informes da Comissão Intersetorial  de IST/AIDS  - Antonio Fernando de Araújo; 

VIII. Informes da Comissão Intersetorial  de Saúde Mental - Antonio Fernando de Araújo; 

IX. Informes da Comissão Intersetorial  de Saúde Bucal - Antonio Fernando de Araújo; 

X. Informes da Comissão Intersetorial  de Recursos Humanos  - Antonio Fernando de Araújo. 

 
 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Eleição de dois representantes do segmento usuário para compor a Comissão de Ética em Pesquisa 

da Famerp – Antonio Fernando de Araújo;  

II. Promoção de saúde mental aos trabalhadores – grade horária – José Robson Samara R de Almeida Jr. 

 

São José do Rio Preto, 1 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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COMISSÃO ELEITORAL  

EDITAL DE RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 03, de 14/06/2022 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, torna pública a relação dos eleitos para 
composição do Conselho Municipal de Saúde, biênio 2022-2024: 
 
I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

HOSPITAIS DE 
ENSINO 

Classificação Instituição CNPJ 

TITULAR 
Fundação Faculdade Regional de 
Medicina de São José do Rio Preto 
(FUNFARME) 

60.003.761/0001-29 

SUPLENTE 
Sociedade de Educação e Cultura de São 
José do Rio Preto (Hospital Veterinário – 
UNIRP) 

04.897.478/0003-89 

HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS 

Classificação Instituição CNPJ 

TITULAR 
Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São José do Rio Preto 

59.981.712/0001-81 

SUPLENTE Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 59.986.224/0001-67 
PRESTADORES 

DE SERVIÇO 
COM OU SEM 

FINS 
LUCRATIVOS 

Classificação Instituição CNPJ 
TITULAR Associação Renascer 71.744.007/0001-66 

SUPLENTE 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) 

59.997.270/0001-61 

 
II – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Nome do Trabalhador Classificação RG 
Ana Rita Santana TITULAR 27.845.032-5 
Edenilson Euzébio TITULAR 33.958.917-6 
Marcelo Luiz Rubio TITULAR 41.086.112-1 
Reginalda Batista de Andrade SUPLENTE 55.834.867-1 
Jair Antônio de Souza SUPLENTE 16.673.995-9 
Danilo de Miranda Alves SUPLENTE 40.609.624-7 
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III – REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE QUALQUER CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
Entidade Classificação CNPJ 

Sindicato dos Odontologistas da Região de São José do Rio 
Preto 

TITULAR 59.847.798/0001-54 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto TITULAR 45.097.250/0001-20 
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de 
São Paulo 

TITULAR 61.410.825/0001-79 

Uniodonto São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho 
Odontológico 

SUPLENTE 53.206.108/0001-00 

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas – Regional de 
São José do Rio Preto 

SUPLENTE 60.006.640/0001-30 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 
3 Região 

SUPLENTE 49.781.479/0001-30 

 

IV – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES DOS CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE 
Classificação Região Nome do(a) Conselheiro(a) RG 

TITULAR HB Roberto Luis Neves 42.158.999-1 
TITULAR PINHEIRINHO Marcia Garcia de Oliveira 19.240.701-6 
TITULAR REPRESA Maria Aparecida Laurindo 8.741.388-7 
TITULAR BOSQUE Aparecido José Roberto 11.585.786-2 
TITULAR TALHADO Narcizo José Filho 6.574.237-0 

SUPLENTE SCHMITT Juliana Marcari 46.223.676-6 
SUPLENTE CIDADE DA CRIANÇA Josiane Maria da Silva de Brito 32.548.470-3 
SUPLENTE CENTRAL José Augusto Pedrassolli Calixto 30.336.317-4 
SUPLENTE CEU Braz Ramos Martins 7.125.334-8 
SUPLENTE VILA TONINHO Leodorio Pereira Neto 9.105.483-7 

 

V – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 

ENTIDADES QUE 
ASSISTAM 

CRIANÇA OU 
ADOLESCENTES 

Instituição Classificação CNPJ 
Associação dos Amigos da Criança com 
Câncer ou Cardiopatia (AMICC) 

TITULAR 01.336.570/0001-10 

Associação Operação Alegria (AOA) SUPLENTE 29.822.183/0001-02 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Instituição Classificação CNPJ 

Clube Amigos dos Deficientes (CADE) TITULAR 06.299.349/0001-52 

Associação de Reintegração Assistencial 
(ARA) 

SUPLENTE 46.931.044/0001-36 



  | B11DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sexta-feira, 04 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
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IDOSOS 

Instituição Classificação CNPJ 
Associação Geronto Geriátrica de São 
José do Rio Preto (AGERIP) 

TITULAR 47.525.340/0001-08 

Associação e Oficina de Caridade Santa 
Rita de Cássia 

SUPLENTE 51.855.864/0001-26 

MULHERES 

Instituição Classificação CNPJ 
Instituto As Valquírias TITULAR 29.106.314/0001-55 
Instituto Projeto Social Maria na 
Comunidade 

SUPLENTE 46.205.908/0001-32 

PATOLOGIAS 

Instituição Classificação CNPJ 
Associação dos Ostomizados da Região 
de Rio Preto (AORP) 

TITULAR 01.977.393/0001-50 

Associação dos Renais Crônicos e 
Transplantados (ARCT) 

SUPLENTE 31.163.463/0001-06 

ENTIDADES 
CONGREGADAS 

DE 
TRABALHADORES 

EM GERAL 

Instituição Classificação CNPJ 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais e Autárquicos de São José do 
Rio Preto e Região 

TITULAR 49.066.269/0001-60 

Sindicato dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de São José do Rio Preto e 
Região 

SUPLENTE 51.859.429/0001-70 

ASSOCIAÇÕES DE 
MORADORES DE 

BAIRROS E 
ASSOCIAÇÕES 

COMUNITÁRIAS 

Instituição Classificação CNPJ 
ASSOCIACAO AMIGOS DOS BAIRROS: 
TANGARA, ALBA, VIENA E SAO 
FRANCISCO - AAB-TAVS 

TITULAR 56.354.863/0001-11 

Associação dos Moradores do Alto das 
Andorinhas (AMAA) 

SUPLENTE 12.058.370/0001-69 

 
Nos termos dos arts. 22 e 23 do Edital de Eleições, as entidades e associações, eleitas 

titulares e suplentes, deverão encaminhar, até 16 de novembro de 2022 (quarta-feira), a 
indicação da pessoa física que representará a pessoa jurídica eleita no Plenário do CMS, assim 
como deverão ser indicados os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e 
suplentes, até 16 de novembro de 2022 (quarta-feira), mediante Ofício da Secretaria 
Municipal de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde. 

 
São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022. 

 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 

 

 

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 64/2022 - RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO Nº 11/2022 - RESCISÃO Nº 01/2022 - 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE 
ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA - FULBEAS. 
OBJETO: Contratação de até 36 (trinta e seis) estagiários por 
12 (doze) meses. Data da assinatura: 01 de novembro de 
2022. Base Legal: artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93. São José 
do Rio Preto, 01 de novembro 2022. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES - Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto

LEI Nº 14.259
De 31 de outubro de 2022

Determina a disponibilização ao público, 
pelos Postos de Saúde e Unidades de Pronto 
Atendimento, dos horários de atendimento de 
todos os profissionais de saúde do SUS, no 
município.

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Os Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento do SUS, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde, deverão disponibilizar ao público, de modo facilmente legível 
e em local visível, a relação de nomes, especialidade e horários de atendimento de todos os 
seus profissionais de saúde e respectivas especialidades em cada unidade.

§ 1º A comunicação visual obrigatoriamente deverá ser feita em quadro de avisos, 
descrito de forma visível e de fácil visualização. 

§ 2º O comunicado deverá ser colocado na sala de espera da recepção principal da 
Unidade de Saúde. 

§ 3º O aviso deverá ser atualizado a cada troca de turno, ou escala de profissionais.  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições da Lei nº. 8.765, de 29 de outubro de 2002.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
31 de outubro de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

AUTÓGRAFO Nº 15.730/2022
Projeto de Lei nº 062/2022
Aprovado em 17/05/2022, na 30ª Sessão Ordinária.
Veto Total nº 033/22 rejeitado em 25/10/2022, na 53ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Professor Arnaldo de Freitas Vieira
               Diretor Geral                                                                                              
Autoria da propositura: Ver. Robson Ricci
rfg/

RATIFICAÇÃO (Artigo 26 da Lei nº 8.666/93)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022 - Processo nº 
65/2022 - CONTRATADA: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ 
DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA - 
FULBEAS. OBJETO: Contratação por 12 (doze) meses, por 
meio de novo contrato, para contratação de até 36 (trinta e 
seis) estagiários para a Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, o ato da Comissão Permanente de Licitação, 
que declarou como dispensa de licitação a contratação dos 
serviços prestados pela FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE 
ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA - FULBEAS, 
no valor global de R$ 21.168,00 (vinte e um mil, cento e 
sessenta e oito reais). São José do Rio Preto, 01 de novembro 
de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da 
Câmara Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO Nº 65/2022 - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022 - CONTRATO Nº 
21/2022 - CONTRATADA: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE 
ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA - FULBEAS. 
OBJETO: Contratação de até 36 (trinta e seis) estagiários 
por 12 (doze) meses. Vigência do contrato: 01/11/2022 a 
31/10/2023. Data da assinatura: 01 de novembro de 2022. 
Valor Global Estimado: R$ 21.168,00 (vinte e um mil, cento e 
sessenta e oito reais). Recursos orçamentários: n.º 3390.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: 
Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 
01 de novembro de 2022. PEDRO ROBERTO GOMES - 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM 91/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE 
APRAZÍVEL
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA CASA BRANCA DE 
MONTE APRAZÍVEL LTDA
CNPJ sob nº 59.852.046/0001-81
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência bem 
como reajuste nos valores, da locação do prédio 
urbano localizado na Avenida Natalino Minucci, nº 
232, Mini Distrito Industrial Hugo Maionchi.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em 
vigência a partir da data de sua assinatura, período 
de 12 meses, até 02 de setembro de 2023.
O valor global deste Termo Aditivo aplicando o 
índice IGP-M de 7,56% totaliza a importância de 
R$40.150,68 (quarenta mil, centos e cinquenta reais 
e sessenta e oito centavos), sendo o novo valor mensal 
de R$3.345,89 (três mil, trezentos e quarenta e 
cinco reais e oitenta e nove centavos), distribuídos da 
seguinte maneira:
Para o ano de 2022 (03 meses): R$10.037,67 (dez 
mil, trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), 
e para o ano de 2023 (09 meses): R$30.113,01 
(trinta mil cento e treze reais e um centavo). 
Monte Aprazível, 02 de setembro de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Novembro de 2022 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 14 de Novembro de 
2022 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP e pela 
internet no site: www.biasileiloes.com.br . As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no 
leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra V, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 11,00m e divide-se com a Rua Projetada 13; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 
11,00m e divide-se com parte dos lotes 11 e 12, encerrando uma área superficial total de 220,00 m²; distante 5,73m
da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.280 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Obs: Consta a existência de Processo nº 10189113220218260576 TJ/SP.. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 73.700,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 260.080,63. Caso não haja licitantes ou não seja 
atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Novembro de 2022, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais
e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos
que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Eventual regularização da área construída
na matrícula, ficará a cargo do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora 
Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento)
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel 
objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais 
ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades
que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação
de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite
de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, 
pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 
correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital.
A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade 
no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora
de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros,
com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 10/11/2022 às 11h 2º Leilão: dia 14/11/2022 às 11h


