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Pauta de Reunião Extraordinária
Conselho Municipal de Educação
17/11/2022 – Quinta-feira – 14h
Sala do Conselhos
Pauta da Reunião
1. Palavra do presidente;
2. Palavra dos membros;
3. Estudo para a construção do método de avaliação dos gastos da 
Educação Municipal (25% Constitucional);
4. Resposta ao Ofício do vereador João Paulo Rillo acerca do Projeto 
de Lei Nº 172/2022 que cria a premiação “Educador Destaque” para 
professores e gestores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio na Rede Pública de Ensino de São José do Rio Preto 
e dá outras providências.
Atenciosamente,
Vanessa Garcia Sanches
Presidente

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 593/2022
CONTRATO nº PRE/0239/22
CONTRATADA: CISABRASILE LTDA
OBJETO:  Aquisição de prateleiras em aço inox com cestos 
removíveis para o Hospital da Zona Norte – Item 1 – SMS – Prazo de 
Vigência: 12 meses. Valor total: R$99.800,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 532/2022
ATA Nº 0895/22
CONTRATADA: JULIANO DE COSTA LTDA
OBJETO: Fornecimento de instrumentais odontológicos –Valores 
Unitários – Item 24 – R$14,76; Item 25 – R$14,76; Item 26 – R$14,76; 
Item 29 – R$14,76; Item 31 – R$14,76; Item 32 – R$14,76; Item 33 
- R$14,76; Item 34 - R$14,76; Item 35 - R$14,76; Item 36 - R$14,76; 
Item 37 - R$14,76; Item 38 - R$14,76; Item 39 - R$14,76; Item 40 - 
R$14,76; Item 41 - R$14,76; Item 43 - R$14,76; Item 44 - R$14,76; 
Item 45 - R$14,76; Item 46 - R$14,76; Item 47 - R$14,76; Item 51 - 
R$14,76; Item 52 - R$14,76; Item 53 - R$14,76; Item 54 - R$14,76; 
Item 55 - R$14,76; Item 56 - R$14,76; Item 57 - R$14,76; Item 58 
- R$14,76; Item 59 - R$14,76; Item 75 - R$14,76; Item 76 - R$14,76; 
Item 77 - R$14,76; Item 78 - R$14,76; Item 79 - R$14,76; Item 80 - 
R$14,76; Item 81 - R$14,76; Item 82 - R$14,76 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 532/2022
ATA Nº 0896/22
CONTRATADA: A. M. MOLITERNO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de instrumentais odontológicos –Valores 
Unitários – Item 1 – R$6,49; Item 2 – R$36,98; Item 3 -  R$8,65; Item 
4 – R$8,65; Item 8 – R$11,15; Item 9 – R$11,15; Item 10 - R$11,45; 
Item 11 - R$11,15; Item 12 - R$11,15; Item 13 - R$11,15; Item 14 - 
R$11,15; Item 15 - R$11,15; Item 16 - R$11,45; Item 17 - R$11,45; 
Item 18 - R$11,45; Item 19 - R$11,45; Item 20 - R$11,45; Item 21 - 
R$11,45; Item 22 - R$11,45; Item 30 - R$16,72; Item 48 - R$16,72; 
Item 49 - R$16,72; Item 50 - R$16,72; Item 60 - R$18,99; Item 61 
- R$17,49; Item 62 - R$17,49; Item 63 - R$17,49; Item 64 - R$17,49; 
Item 65 - R$17,49; Item 66 - R$17,49; Item 67 - R$17,49; Item 68 - 
R$17,49; Item 69 - R$17,19; Item 72 - R$17,49; Item 73 - R$17,49; 
Item 74 - R$17,49; Item 83 - R$101,99 – SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2022
ATA Nº 0897/22
CONTRATADA: TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reatores –Valores Unitários 
– Item 3 – R$19,50; Item 4 – R$21,05; Item 5 - R$22,00; Item 8 – 
R$23,53; Item 9 – R$22,50 – SMO – Israel Cestari Júnior – Prazo de 
vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2022
ATA Nº 0898/22
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇÕES E NEGOCIOS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene –Valores 
Unitários – Item 1 – R$2,79; Item 2 – R$1,34; Item 3 - R$0,39; Item 
4 – R$2,29; Item 10 – R$0,39 – SMAS – Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 614/2022
ATA Nº 0899/22
CONTRATADA: DA VINCI SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
RADIOLOGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de laudo radiometrico, controle 
de qualidade e radiação de fuga do cabeçote em aparelhos de Raio 
X –Valores Unitários – Item 1 – R$159,00; Item 2 – R$280,00 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 611/2022 – Processo n.º 
14.916/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados de auxiliar de serviços rurais e supervisor 
de exploração agrícola para execução, manutenção e suporte nas 
áreas de produção rural da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com início dia 
18/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora:  
L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI 
(item 1).  Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina 
D. Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Antônio Pedro Pezzuto Junior- Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 634/2022 – Processo n.º 
15.223/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de saneantes em 
atendimento as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Sessão pública realizada on-line em 21/10/2022. Os valores finais 
alcançados para os itens ficaram acima da estimativa do Edital, não 
representando vantagem para a Administração, portanto o certame 
restou fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/2022 
– PROCESSO Nº 13.762/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de kit pedagógico 
individual - educação infantil em atendimento as unidades escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/11/2022 às 09:00h 
para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 672/2022 
– PROCESSO Nº 15.570/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumentais cirúrgicos 
diversos para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 18/11/2022 às 14:45h para continuidade dos trabalhos – 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 058/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DE 
FORRO EM GESSO ACARTONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO 
DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT (RUA VOLUNTÁRIOS 
DA PÁTRIA, 351), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS - Valor estimado: 
R$ 221.073,81 - Prazo de execução: 90 dias - Data Limite para 
recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 
06/DEZEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 07/DEZEMBRO/2022 às 08:30 horas - 
Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   
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 713/2022, 
processo 15.868/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
de panelas de pressão, em atendimento as unidades escolares. 
Secretaria municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 01/12/2022. 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 728/2022, 
processo 15.963/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
de fraldas e absorventes em atendimento a ações judiciais. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/11/2022. 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.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 682/2022 – Processo n.º 
15.736/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(chocolate em pó e macarrão) em atendimento as demandas da 
alimentação escolar e demais órgãos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. 
Tendo em vista que pese este processo deveria ser para ampla 
participação e, por equívoco em sua configuração, restou como 
indicado a participação exclusiva de empresas ME ou EPP. 
Nesses termos, em homenagem aos princípios da legalidade e da 
competitividade, REVOGO este processo o qual será reaberto na 
forma correta de participação dos diversos seguimentos afetos a 
essa linha de fornecimento. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor 
de Contratações Públicas.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 030/2022.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 032/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: FIBRA ÓPTICA RIO PRETO EIRELI – EPP
OBJETO: Contratação, sob demanda, de serviços gerais de 
infraestrutura e de rede lógica certificada (dados/voz/imagem), 
compreendendo atividades de elaboração de projeto e as built, 
instalação, desinstalação, manutenção e suporte técnico, com 
fornecimento de materiais, a serem executados nas dependências 
da EMPRO e nas de seus CLIENTES localizados no município de 
São José do Rio Preto.
VALOR: R$ 2.032.666,67 (dois milhões, trinta e dois mil, seiscentos 
e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 120 dias
DATA ASSINATURA: 03 de novembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 16 de novembro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.132 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) servidor(a) LUIS FERNANDO DOS SANTOS 
para responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL, enquanto durar o período de licença 
saúde do(a) titular da pasta, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, de 10/11/2022 a 18/11/2022.
PORTARIA N.º 37.133 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, DANIELE CRISTINA DE ASSIS GOMES para substituir 
o(a) servidor(a) DANIELLA CASSIA CALGARO SOUZA – ocupante 
do cargo em comissão – ASSESSOR CHEFE DE GABINETE 

DE SECRETARIA – CD.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença 
nojo, de 04/11/2022 a 11/11/2022.
PORTARIA N.º 37.134 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022
REVOGA, a Portaria n.º 35.412 de 27 de julho de 2022, do servidor 
MATHEUS SALETTI LEAL, surtindo os efeitos desta a partir de 01 
de dezembro de 2022. OUTROSSIM, RELOTA, o(a) servidor(a) 
MATHEUS SALETTI LEAL da Secretaria Municipal de Administração 
para a Secretaria Municipal de Cultura, surtindo os efeitos desta a 
partir de 01 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.138 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022
NOMEIA, WELLINGTON FELIX DE AQUINO JUNIOR, para ocupar 
o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, 
lotado no GABINETE DO PREFEITO, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os 
efeitos desta a partir de 11 de novembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.146 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARILIA HANNA 
VALLADA LOPES CACERES, Agente Administrativo, lotado(a) no 
Gabinete do Prefeito, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 16 de novembro de 
2022.
PORTARIA N.º 37.147 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DANIELLE CHRISTINE 
RIBEIRO CAVALCANTE SANCHES, Atendente, lotado(a) na 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 22/10/2022.
PORTARIA N.º 1.008, DE 09 DE MAIO DE 2022 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): LUIS FERNANDO GALHARDO 
Resultado: aplicação do inciso II do artigo 215, 15 dias, por infração 
ao inciso I, II, III e IX do artigo 204, ambos da Lei Complementar nº 
05/90. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.143 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, BRUNO VINICIUS COSTA para substituir o(a) servidor(a) 
LEONARDO LUIZ MICHELUTTI – ocupante da função de confiança 
gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – 
Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 16/11/2022 a 
25/11/2022.
PORTARIA N.º 37.144 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, TIAGO APARECIDO MASCHIO DE LIMA para substituir 
o(a) servidor(a) CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES – 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 16/11/2022 a 25/11/2022.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.120 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 
(Republicação por Incorreção)
TRANSFERE, o(a) servidor(a) CAMILA DE MORAES FERREIRA 
BORIN, ocupante da Função de Confiança de Assistente de 
Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1 da Seção 
de Regulação do Departamento de Vigilância Socioassistencial para 
o Setor de Acompanhamento dos Conselhos da Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.142 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, CARLOS AUGUSTO LOCATELLI JUNIOR para 
substituir o(a) servidor(a) CESAR BASSO DA SILVA – 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 16/11/2022 a 25/11/2022, e de 29/11/2022 a 08/12/2022.
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
DECRETO Nº 19.334
DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.
Institui o Programa de Inserção de Egressos do Sistema Penitenciário 
no Mercado de Trabalho - PRÓ-EGRESSO, no âmbito do Município 
de São José do Rio Preto/SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Inserção de Egressos do 
Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho - PRÓ-EGRESSO, 
no âmbito do Município de São José do Rio Preto, como parte do 
processo de reinserção social, de que trata o art. 10 da Lei federal nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal e 
alterações posteriores.
Art. 2º. São beneficiários do Programa PRÓ-EGRESSO:
I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída 
do estabelecimento;
II - o liberado condicional, durante o período de prova.
Parágrafo único. É vedada a participação do egresso por crime 
praticado com violência ou grave ameaça, contra a Administração 
Pública, em contexto de violência doméstica, bem como contra 
criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
Art. 3º. O PRÓ-EGRESSO será viabilizado mediante as seguintes 
ações, que serão realizadas por meio da Secretaria do Trabalho e 
Emprego:
I - capacitação em cursos e atividades de qualificação social e 
profissional;
II - alocação no mercado de trabalho por meio do aproveitamento 
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das habilidades profissionais pregressamente desenvolvidas, ou 
daquelas criadas após frequência regular aos cursos de formação 
disponibilizados pela Secretaria do Trabalho e Emprego;
III - estímulo à participação dos indivíduos a que se refere este decreto 
em atividades laborais que aproveitem suas habilidades pessoais, de 
maneira a contribuir com sua gradativa reinserção no meio social;
IV - acompanhamento pedagógico e psicossocial dos beneficiários 
das ações previstas neste Decreto.
§ 1º A Secretaria do Trabalho e Emprego poderá contar com o apoio 
e a colaboração de outros órgãos da Administração Direta e das 
entidades da Administração Indireta, no limite de suas respectivas 
áreas de atuação, para atingimento do fim a que se destina este 
programa.
§ 2º As demais ações e forma de execução do Programa PRÓ-
EGRESSO poderão ser objeto de convênio com outros Entes 
Federados, além de parcerias regidas pela Lei Federal n.º 13.019/14, 
podendo a Secretaria do Trabalho e Emprego inclusive prever 
percentual de vagas aos egressos nos editais que visarem ao 
cooperativismo, à capacitação e à qualificação profissional.
Art. 4º. Para a consecução dos objetivos contidos neste decreto, 
os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração 
Indireta poderão prever nos editais que cuidarem de licitar obras e 
serviços a exigência de que a proponente vencedora disponibilize, 
para execução do contrato, vagas de trabalho aos beneficiários 
indicados no artigo 2º, da seguinte forma:
I - 5% (cinco por cento) das vagas, até o máximo de 20 vagas;
II - 1 (uma) vaga, quando o mínimo de trabalhadores for de 6 (seis) e 
o máximo de 20 (vinte).
Parágrafo único. Na obra ou serviço que necessite para sua 
realização até 5 (cinco) trabalhadores será facultativa a contratação 
de que cuida o PRÓ-EGRESSO.
Art. 5º. A contratação dos beneficiários do PRÓ-EGRESSO, 
realizada conforme o disposto no artigo 4º deste Decreto, dar-se-á 
formalmente, nos termos da legislação pertinente, do seguinte modo:
I - publicado o edital que licitará obra ou serviço, e desde que 
o administrador público responsável pelo certame escolha 
aderir ao PRÓ-EGRESSO, a proponente deverá encaminhar, 
concomitantemente aos documentos exigidos na fase de habilitação, 
carta de compromisso afirmando sua disposição em contratar, nos 
limites estabelecidos no artigo 4º deste decreto, os beneficiários do 
PRÓ-EGRESSO.
II - quando do início efetivo da execução da obra ou serviço, a 
contratada, por seu representante legal, deverá apresentar ao fiscal 
ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato, a lista 
dos empregados que se enquadrem nas categorias de que trata o 
artigo 2º deste decreto, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
Art. 6º. A relação de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas 
aos beneficiários do PRÓ-EGRESSO e aquelas necessárias ao 
adimplemento do ajuste administrativo, nos termos do que dispõe o 
artigo 4º deste decreto, deverá ser mantida durante todo o tempo da 
execução do contrato, incluindo-se aí suas prorrogações, no limite 
determinado pela legislação.
§ 1º Havendo demissão, nos casos de que cuida este decreto, 
a contratada deverá proceder sua comunicação ao fiscal ou ao 
responsável pela gestão e acompanhamento do contrato, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, para a Administração atualizar seus 
cadastros.
§ 2º A contratada deverá, em até 5 (cinco) dias corridos, providenciar 
o preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio dos cadastros 
mantidos pela Secretaria do Trabalho e Emprego, se necessário, 
respeitadas as necessidades da contratada para o fiel cumprimento 
do objeto contratual, podendo demonstrar a impossibilidade de 
preenchimento da vaga por motivo alheio à sua vontade.
§ 3º O cálculo do contingenciamento de vagas será realizado 
considerando-se o número de trabalhadores necessários à execução 
da obra ou serviço, desde que em regime de dedicação exclusiva.
Art. 7º. Em caso de subcontratação de obra ou serviço, desde que 
admitida no edital e no contrato, a subcontratada deverá cumprir os 
parâmetros do PRÓ-EGRESSO de modo isonômico àquela que a 
subcontrata, conforme estabelecido no artigo 4º deste decreto, sendo 
vedada à subcontratada somar o seu contingenciamento de vagas ao 
da contratada.
Art. 8º. A fiscalização da contratação ocorrerá desde o início efetivo 
da execução da obra ou serviço, por aquele que for designado fiscal 
ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato.
Art. 9º. Aplica-se o disposto neste decreto, no que couber, aos 
contratos administrativos celebrados mediante declaração de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Art. 10. Para os fins previstos neste Decreto, cabe à Secretaria do 
Trabalho e Emprego:
a) captar vagas junto ao mercado de trabalho paulista para a alocação 
dos beneficiários do PRÓ-EGRESSO;
b) disponibilizar, aos beneficiários do PRÓ-EGRESSO, vagas nos 
cursos e atividades de qualificação social e profissional que oferece 
aos cidadãos paulistas, procurando, quando possível, adequar a 
vocação profissional do indivíduo à disponibilidade da grade de 
opções de cursos e à demanda do mercado de trabalho local.
c) cadastrar todos os indivíduos que se amoldem ao perfil englobado 
pelo PRÓ-EGRESSO, com o objetivo de facilitar o preenchimento 
das vagas de trabalho disponibilizadas na forma do artigo 4º deste 
decreto;
§ 1º Os cadastros dos potenciais beneficiários do PRÓ-
EGRESSO de que trata este artigo conterão, além dos seus 
dados identificadores, históricos de suas aptidões e qualificações 
profissionais e pessoais, inclusive com informações de cursos e 
atividades que eventualmente hajam desenvolvido e/ou concluído. 
§ 2º A utilização, por parte da contratada, do cadastro previsto na 
alínea “c” do “caput” deste artigo é meramente facultativa e não obsta 
o preenchimento das vagas disponibilizadas nos termos do artigo 4º 
deste decreto por outros meios.
§ 3º As características profissionais e psicossociais os 
indivíduos contratados na forma do artigo 4º deste decreto 
devem ser compatíveis com as atividades por eles 
desenvolvidas perante o órgão ou entidade pública contratante. 
Art. 11. Os beneficiários do PRÓ-EGRESSO, que concomitantemente 
sejam portadores de necessidades especiais, para efeito do disposto 
neste decreto são computados como tais, sendo-lhes, se o caso, 
facultado o enquadramento no artigo 93 e §§ da Lei federal nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991.
Art. 12. As empresas que atualmente já estejam contratadas 
pelos órgãos da Administração Direta ou pelas entidades da 
Administração Indireta do Município, poderão, a qualquer tempo, 
aderir voluntariamente ao programa instituído por este Decreto.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução das ações previstas 
neste Decreto correrão por conta das dotações respectivas dos 
órgãos nelas envolvidos.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 31 de outubro de 2022; 170º 
ano de Fundação e 128º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADRIANA ROMANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
JAIR MORETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

10 10 11 11

DECRETO Nº 19.339
DE 15 DE NOVEMBRO DE 2022.
Declara luto oficial de três dias no Município de São José do Rio 
Preto em virtude do falecimento do ex-Governador do Estado, Dr. 
Luiz Antônio Fleury Filho.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 

Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste Município;
Considerando o falecimento do ex-Governador do Estado de São 
Paulo, Dr. Luiz Antônio Fleury Filho;
Considerando que o homenageado foi Promotor de Justiça, 
Professor, Deputado Federal e Governador do Estado de São Paulo 
de 1991 a 1994;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense sente por 
seu ilustre cidadão de tão estimada personalidade e a imorredoura 
memória de sua presença;
Considerando o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado, neste Município, Luto Oficial por 3 (três) dias, 
por ocasião do falecimento do Ex-Governador do Estado, Dr. Luiz 
Antônio Fleury Filho.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de novembro de 2022, 170º 
ano de Fundação e 128º de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.340
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal sobre 
Álcool e outras Drogas – COMAD.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal 
sobre Álcool e outras Drogas – COMAD, nos termos art. 16 da Lei 
nº 13.740, de 21 de junho de 2021, conforme Anexo I que integra o 
presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de novembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
ANEXO I
Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas - COMAD
REGIMENTO INTERNO
Capítulo I
DA NATUREZA E DA FINALIDADE
Art. 1º O Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas - COMAD 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, tem por fim dedicar-
se inteiramente ao desenvolvimento de ações relacionadas à política 
nacional sobre drogas, cumprindo-lhe integrar, estimular e coordenar 
a participação de todos os segmentos sociais do Município, de modo 
a assegurar a máxima eficácia das ações a serem desenvolvidas no 
âmbito da Política Municipal sobre Drogas (PROMAD).
§ 1º Ao COMAD caberá atuar como órgão coordenador das atividades 
municipais referentes ao Programa Municipal sobre Drogas - 
PROMAD.
§ 2º O COMAD deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura 
municipal.
§ 3º O COMAD deverá informar, quando solicitado, o resultado de 
suas ações à Secretaria Municipal de Assistência Social.
§ 4º Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos 
Sistemas Nacional e Estadual de política sobre drogas, o COMAD 
poderá encaminhar relatórios para manter a Secretaria Nacional 
Antidrogas - SENAD, e o Conselho Estadual de Entorpecentes - 
CONEN, informados sobre os aspectos de interesse relacionados à 
sua atuação.
§ 5º À luz da Lei Municipal nº 13.740, de 21 de junho de 2021, 
inerente à criação do COMAD e para fins do presente instrumento 
considera-se:
I - redução de demanda: o conjunto de ações relacionadas à 
prevenção do uso indevido de drogas, ao tratamento, à recuperação 
e à reinserção social dos indivíduos que apresentem transtornos 
decorrentes do uso indevido de drogas;
II - droga como toda substância natural ou sintética que, em contato 
com o organismo humano, atue como depressor, estimulante ou 
perturbador, alterando o funcionamento do sistema nervoso central, 
provocando mudanças no humor, na cognição e no comportamento, 
podendo causar dependência química. Podem ser classificadas 
em ilícitas e lícitas, destacando-se, dentre estas últimas, o álcool, o 
tabaco, os medicamentos, os solventes e os inalantes;
III - drogas ilícitas aquelas assim especificadas em lei nacional e 
tratados internacionais firmados pelo Brasil, e outras, relacionadas 
periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde, 
informada a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD 
e o Ministério da Justiça - MJ.
Capítulo II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º O COMAD, no âmbito estrito da sua competência, atinente à 
redução da demanda de drogas, tem por objetivos:
I - instituir o Programa Municipal sobre Drogas - PROMAD e conduzir 
sua aplicação;
II - propor a instituição do FUMAD - Fundo Municipal sobre Drogas, 
assegurando, quanto à gestão, o acompanhamento e a sua avaliação, 
assim como no tocante à destinação e emprego dos recursos a 
devida aprovação e fiscalização;
III - elaborar a proposta orçamentária anual inerente ao FUMAD;
IV - acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e 
repressão, executadas pelo Município, Estado e pela União.
Parágrafo único. Caberá ao COMAD desenvolver o PROMAD, 
por meio da coordenação das atividades de todas as instituições 
e entidades municipais, responsáveis pelo desenvolvimento das 
ações mencionadas no presente artigo, assim como dos movimentos 
comunitários organizados e representações das instituições federais 
e estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o 
esforço municipal.
Capítulo III
DA ORGANIZAÇÃO
SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas - COMAD 
terá a seguinte estrutura funcional:
I – Plenário;
II - Diretoria Executiva;
III - Comitê - Fundo Municipal sobre Álcool e Drogas (FUMAD);
IV – Comissões.
SEÇÃO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4º São órgãos do COMAD:
I - Plenário;
II – Diretoria Executiva, composta pela:
a) Presidência e Vice-Presidência;
b) Secretaria;
IV - Comissões;
V – Comitê do FUMAD.
Parágrafo único. O Plenário, órgão máximo de COMAD, é 
constituído pela totalidade dos seus membros e será presidido pelo 
seu Presidente.
Art. 5º A Diretoria Executiva do Conselho Municipal sobre Álcool e 
outras Drogas - COMAD, será paritária e composta por:
I – Presidente;

II – Vice-presidente;
III - Secretário;
IV - 2º Secretário.
V - Tesoureiro;
VI – 2º Tesoureiro.
§ 1º A Diretoria Executiva do Conselho Municipal sobre Álcool e 
outras Drogas – COMAD, será eleita pelo voto direto da maioria 
simples dos conselheiros Titulares ou Suplentes em exercício, em 
Assembleia Geral convocada especificamente para este fim.
§ 2º O mandato da Diretoria Executiva será de 2 (dois) anos, permitida 
uma reeleição por igual período.
§ 3º O comitê do FUMAD é constituído por 3 (três) membros, sendo 
Tesoureiro, 2o Tesoureiro e um terceiro membro escolhido por 
votação pelo plenário.
Art. 6º O Presidente é escolhido pelo plenário, dentre seus 
conselheiros titulares, por votação.
Parágrafo único. O Presidente, nas suas ausências e impedimentos, 
será substituído pelo vice-presidente.
Art. 7º O Vice-presidente será eleito pelo plenário nos mesmos 
moldes do Presidente, dentre conselheiros titulares.
Parágrafo único. Em suas faltas ou impedimentos, o Vice-
presidente será substituído por um conselheiro membro, indicado 
pelos presentes.
Art. 8º O Secretário e o 2º Secretário serão escolhidos em Plenário, 
dentre seus conselheiros titulares, por votação.
§ 1º O Secretário, nas suas ausências e impedimentos, será 
substituído pelo 2º Secretário.
§ 2º As comissões serão constituídas, conforme a necessidade, por 
03 (três) membros, eleitos em Plenário dentre conselheiros titulares.
Art. 9º O mandato dos conselheiros é de 2 (dois) anos, permitida 
uma única recondução.
§ 1º No caso de perda ou desistência do mandato do titular, a entidade 
tem 30 (trinta) dias para nova indicação, durante este período seu 
suplente o substitui automaticamente.
§ 2º Não havendo indicação no prazo de 30 (trinta) dias, o suplente 
assume na condição de conselheiro efetivo, até o final do biênio 
correspondente, devendo ser designado outro suplente para a 
ocupação de sua vaga.
§ 3º No caso da perda ou desistência do suplente a entidade tem 30 
(trinta) dias para nova indicação de seu substituto.
§ 4º No caso de não haver inscrição de candidato em determinado 
segmento, a eleição será repetida novamente.
§ 5º Caso a vaga não seja preenchida, nova inscrição será realizada 
no próximo biênio.
Capítulo IV
DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES
SEÇÃO I
DO PLENÁRIO
Art. 10 No contexto das atividades inerentes à redução da demanda 
de drogas, ao Plenário compete:
I - atuar no sentido de concretizar os objetivos do COMAD;
II - aprovar as propostas de programas, planos, regimento interno, 
assim como do FUMAD e demais medidas a que se refere a Lei 
Municipal nº 13.740, de 21 de junho de 2021, inerente à criação do 
COMAD;
III - eleger os membros da Diretoria Executiva;
IV - eleger os conselheiros, para o exercício das funções de 
acompanhamento e avaliação da gestão do FUMAD;
V - aprovar a proposta orçamentária e os planos anuais de aplicação 
dos recursos - FUMAD, elaborados pelo Comitê do FUMAD, assim 
como aprovar a destinação desses recursos;
VI - referendar a avaliação do Comitê do FUMAD sobre a gestão 
dos recursos - FUMAD, elaborando relatórios periódicos sobre a 
sua aplicação, providenciando seu envio à Secretaria Municipal da 
Assistência Social, quando necessário ou solicitado.
VII - aprovar Resolução referente ao calendário de atividades do 
COMAD para o ano seguinte.
SEÇÃO II
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 11 Compete à Diretoria Executiva a direção e administração do 
COMAD, através da Presidência, Secretaria, Tesouraria e demais 
membros, nos termos da Lei Municipal nº 13.740, de 21 de junho de 
2021, bem como deste regimento.
SEÇÃO III
DA PRESIDÊNCIA E DA VICE –PRESIDÊNCIA
Art. 12 À Presidência, visando ao desenvolvimento do PROMAD, 
compete estimular a mais ampla participação das instituições e 
entidades municipais, assim como dos movimentos comunitários 
organizados e representações das instituições federais e estaduais 
existentes no município, dispostas a cooperar com o esforço 
municipal.
Art. 13 Ao Presidente compete:
I - representar oficialmente o Conselho;
II - Convocar e presidir as reuniões do Conselho, dando execução às 
decisões correspondentes;
III - estabelecer convênios e promover intercâmbio técnico-cultural-
científico com órgãos do SISNAD, com órgãos e organismos 
internacionais e com setores da administração pública relacionados 
ou especializados em drogas, com aprovação do plenário;
IV - realizar e estimular a realização de estudos e pesquisas sobre 
temas de interesse do Conselho,
promovendo a mais ampla divulgação dos mesmos, com aprovação 
do plenário;
V - praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos objetivos 
do COMAD;
VI - cumprir e fazer cumprir este Regimento.
Art. 14 Ao Vice-presidente compete:
I - substituir o presidente em suas funções e atividades, em suas 
ausências e impedimentos.
II – exercer outras atividades a ele designadas pelo Presidente;
III – cumprir e fazer cumprir este Regimento.
SEÇÃO IV
DA SECRETARIA
Art. 15 À Secretaria compete planejar, supervisionar e coordenar 
a execução das atividades de apoio técnico e administrativo 
necessários ao funcionamento do Conselho, podendo contar com 
uma Equipe de Apoio Administrativo.
Art. 16 Ao Secretário compete:
I - auxiliar o presidente na execução das medidas propostas pelo 
Conselho;
II – redigir a ata das reuniões, bem como fazer o controle de 
presenças;
III – encaminhar a ata e controle de presenças à equipe de apoio para 
arquivo e demais providências;
IV - participar da Diretoria Executiva.
Art. 17 Compete ao 2º Secretário:
I - substituir o Secretário em todas as suas ausências e impedimentos 
temporários;
II - auxiliar o Secretário em suas funções.
Art. 18 A Equipe de Apoio Administrativo terá a finalidade de 
proporcionar as condições necessárias à execução de suas 
atividades na área burocrático administrativa.
Parágrafo único. Compete à Equipe de Apoio Administrativo:
I - auxiliar na preparação das reuniões do COMAD, bem como 
providenciar a convocação e secretariar as reuniões do Conselho, 
mantendo em ordem e em dia toda a documentação correspondente;
II - responsabilizar-se, junto ao Secretário, pelas atas das reuniões, 
mantendo-as em arquivo.
III - organizar e manter a guarda e arquivo das súmulas das reuniões 
das Comissões Temáticas, bem como das resoluções, pareceres, 
moções e outros documentos;
IV- Proceder os atos relativos à inscrição, no COMAD, de entidades 
e organizações de assistência social;
V - articular, apoiar e executar atividades técnicas e administrativas 
das Comissões Temáticas, da Mesa Diretora e da Plenária;
VI - operacionalizar o sistema de informação para a área de 
Atendimento;
VII – auxiliar, caso haja necessidade, na organização dos foros 
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VIII - participar de reuniões e eventos quando designado pela Diretoria Executiva ou pelo Secretário 
Executivo;
IX - zelar pelas correspondências do COMAD;
X - acompanhar o Diário Oficial, no que se refere a publicações de interesse do COMAD;
XI - responsabilizar-se pela solicitação de material para o Conselho;
XII - realizar a informatização dos serviços;
XIII - apoiar o Secretário;
XIV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pelo COMAD;
XV - praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos objetivos do Conselho.
SEÇÃO V
DO COMITÊ DO FUMAD
Art. 19 Ao Comitê-FUMAD compete:
I - elaborar a proposta orçamentária e os planos anuais de aplicação dos recursos - FUMAD, submetendo-
os à aprovação do Plenário;
II - acompanhar e avaliar a gestão do FUMAD, mantendo o Plenário informado sobre os resultados 
correspondentes.
SEÇÃO VI
DO TESOUREIRO
Art. 20 Ao Tesoureiro compete:
I - obter cópia dos extratos das contas bancárias e o balanço patrimonial e financeiro do FUMAD, com 
demonstração da receita perante a Secretaria de Assistência Social;
II – participar da Diretoria Executiva e do Comitê do FUMAD.
Art. 21 Compete ao 2º Tesoureiro:
I – substituir o Tesoureiro em suas faltas;
II – auxiliar o Tesoureiro, quando solicitado;
III – participar da Diretoria Executiva e do Comitê do FUMAD.
SEÇÃO VII
DOS MEMBROS
Art. 22 Aos conselheiros titulares compete:
I - participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto;
II - executar as tarefas que lhes forem atribuídas nos grupos especiais de trabalho, ou as que lhe forem 
individualmente solicitadas;
III - elaborar propostas de programas, planos do Regimento Interno, assim como do FUMAD e demais 
medidas relacionadas à Lei Municipal nº 13.740, de 21 de junho de 2021, inerente à criação do COMAD, 
bem como solicitar a inclusão, na agenda dos trabalhos, dos assuntos que desejar discutir;
IV - manter o setor que representa regularmente informado sobre as atividades e deliberações do 
Conselho;
V - manter sigilo dos assuntos veiculados no Conselho, sempre que determinado pelo Plenário;
VI - convocar reuniões mediante subscrição de um terço dos membros;
VII - manter conduta ética compatível com as atividades do Conselho;
VIII - votar e ser votado para cargos do Conselho;
IX - propor a criação de Comissões Temáticas;
X - exercer atribuições no âmbito de sua competência ou outras designadas pelo Plenário;
XI - participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento na área de assistência social;
XII - participar das Conferências.
SEÇÃO VIII
DAS COMISSÕES
Art. 23 O Conselho poderá, conforme o seu plano de ação, constituir quantas comissões forem 
necessárias, compostas por membros efetivos e suplentes, sob a presidência de um conselheiro titular 
eleito entre os seus membros.
§ 1º As comissões terão caráter temporário ou permanente, que será deliberado pelo plenário por ocasião 
da sua constituição.
§ 2º As comissões poderão valer-se de assessoramento de pessoas de reconhecida competência e
idoneidade.
§ 3º As comissões apresentarão o resultado de seus trabalhos ao Plenário para as deliberações que se 
fizerem necessárias.
Capítulo V
SEÇÃO I
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS
Art. 24 O Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas funcionará regularmente promovendo reuniões
ordinárias mensais ou em caráter extraordinário, sempre que necessário e convocada.
§ 1º As reuniões ordinárias, sendo os conselheiros convocados por escrito, com antecedência de 3 (três) 
dias úteis, obedecerão ao calendário anual previamente estabelecido e serão realizadas em primeira 
convocação com presença mínima de 50% (cinquenta por cento) mais um dos conselheiros e, em 
segunda convocação, quinze minutos após, com a quantidade de conselheiros presentes, sendo que as 
decisões serão tomadas por maioria simples.
§ 2º Na ausência do titular, a sua substituição pelo respectivo suplente ocorrerá automaticamente e com 
direito a voz e voto.
§ 3º Nas deliberações em que na votação ocorrer empate, ao Presidente caberá o voto de desempate.
Art. 25 As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho ou por um 
terço de seus membros, desde que haja comprovada urgência sobre a matéria, sendo os conselheiros 
convocados por escrito, com antecedência, constando a pauta da reunião, que não poderá ser alterada.
Art. 26 Às sessões poderão comparecer os suplentes dos conselheiros, sendo-lhes reservado o direito de 
participar das comissões, de todas as atividades do Conselho e nas reuniões ordinárias e extraordinárias, 
sem direito a voto.
SEÇÃO II
DA ORDEM DOS TRABALHOS
Art. 27 As reuniões obedecerão rigorosamente a seguinte ordem:
I - instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho;
II - leitura da ata da reunião anterior;
III - discussão e aprovação da ata, abstendo-se de votar os ausentes;
IV - discussão dos assuntos em pauta;
V - votação e aprovação dos assuntos em pauta;
VI - apresentação de novos projetos, propostas e assuntos de interesse do COMAD e que se enquadre 
nas
suas finalidades e objetivos;
VII - encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho.
Parágrafo único. As votações do plenário serão feitas por aclamação ou, a critério do Presidente ou
requerimento de qualquer conselheiro, por chamada nominal.
SEÇÃO III
DA ELEIÇÃO
Art. 28 A Diretoria Executiva do Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas - COMAD, será paritária 
e composta pelo Presidente, Vice-presidente, Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro e 2º Tesoureiro, eleita 
pelo voto direto da maioria dos conselheiros Titulares ou Suplentes em exercício, em Assembleia, na 
próxima reunião ordinária realizada após a eleição dos membros.
§ 1º O quórum necessário para realização da eleição é a quantidade de conselheiros presentes na 
Assembleia após segunda chamada.
§ 2º Caso haja mais de 2 (dois) candidatos à presidência e vice-presidência, será obrigatória a eleição em 
dois turnos, indo para o segundo turno os dois candidatos mais votados.
Capítulo VI
DA EXCLUSÃO
Art. 29 Será excluído do Conselho o membro que:
I – ausentar-se, injustificadamente, a 3 (três) sessões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas;
II - for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal;
§ 1º Será da mesma forma excluído do Conselho, o suplente que incidir nos itens I e II deste artigo.
§ 2º Após a segunda falta injustificada, a Secretaria Executiva comunicará à categoria representativa a 
iminente perda do mandato.
§ 3º Para efeitos de anotação de presença, serão consideradas apenas as assembleias ordinárias.
§ 4º A justificativa de falta deverá ser apresentada por escrito ou e-mail à Secretaria do COMAD, com 
antecedência de 2 (dois) dias da reunião, exceto por força maior.
§ 5º Serão aceitas como justificativas de faltas:
I – por motivo de trabalho e férias trabalhistas;
II – afastamento devido à licença maternidade e/ou paternidade de Conselheiros;
III – falecimento de membro da família até 3º (terceiro) grau;
IV – afastamento devido à licença gala;
V – tratamento médico, pessoal ou de familiar até 3º (terceiro) grau;
VI – quando o Conselheiro estiver em representação oficial do COMAD, em evento que a data coincida 
com a reunião plenária.
Art. 30 Poderá ser excluído do Conselho, pelo voto direto de dois terços de seus membros, conselheiro 
ou suplente que, de forma reiterada ou grave, descumprir os deveres previstos neste regimento ou revelar 
conduta pública manifestamente contrária às diretrizes ou finalidades deste Conselho.
Art. 31 A deliberação sobre aplicação da medida referida no artigo anterior será precedida de parecer 
emitido por uma Comissão de Ética, formada por 3 (três) conselheiros, escolhidos em votação própria e 
presidida pelo mais votado entre eles.
Parágrafo único. A Comissão de Ética, antes da emissão do parecer conclusivo, deverá proceder à 
investigação, ouvir o faltoso e testemunhas, podendo requisitar documentos a repartições públicas e 
realizar demais diligências necessárias ao fiel cumprimento de suas atribuições, facultando ao conselheiro 
oportunidade de defesa.
Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO FUMAD
Art. 32 O Fundo Municipal sobre Drogas – FUMAD, criado pelo art. 10 da Lei Municipal nº 13.740, de 
21 de junho de 2021, será gerido pela Secretaria Municipal da Assistência Social, que se incumbirá 
da execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro, referentes à proposta orçamentária anual 
aprovada pelo Plenário.
Art. 33 Ao gestor do FUMAD competirá gerir os recursos inerentes a este fundo, prestando contas 
mensais da sua aplicação ao Plenário.
Art. 34 Os recursos financeiros do FUMAD serão centralizados em conta especial, denominada Fundo 
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Municipal sobre Drogas – FUMAD de São José do Rio Preto, mantida em instituição financeira oficial.
Art. 35 Nenhuma despesa será efetuada sem a indicação e cobertura bastante de recurso disponível 
e os responsáveis prestarão contas de suas aplicações em prazo não superior a 90 (noventa) dias, 
procedendo-se automaticamente à tomada de contas se não as prestarem no prazo assinalado.
Art. 36 Todo ato de gestão financeira do FUMAD será realizado por força de documento que comprove 
a operação, ficando registrado na contabilidade mediante classificação em conta adequada, tudo com o 
devido amparo nos requisitos procedimentais e de representatividade do Órgão Gestor.
Art. 37 O FUMAD será constituído com base nos recursos provenientes de:
I – repasse de dotação orçamentária da União, do Estado, do Município e de outros níveis de governo;
II – repasses de doações de contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venham a ser 
recebidos de organismos e entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas 
físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
III – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do fundo;
IV – receitas provenientes de alienação de bens móveis e imóveis;
V – transferências do exterior;
VI – dotações orçamentárias da União e dos Estados, consignadas especificamente para o atendimento 
ao disposto em Lei;
VII – receitas de acordos e convênios; e
VIII – outras receitas.
Art. 38 Toda utilização de recursos provenientes do FUMAD fica sujeita aos mesmos trâmites legais de 
comprovação e procedimento a que se submetem os bens da União e os recursos orçamentários.
Art. 39 O FUMAD será estruturado de acordo com as normas de contabilidade pública e auditoria 
estabelecidas pelo Governo.
Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 40 As convocações das reuniões do Plenário do COMAD podem ser publicadas, com três dias 
úteis de antecedência, no site oficial da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, na aba Utilidade 
Pública, em Calendário de Eventos.
Art. 41 As atas de reuniões, Portarias e Recomendações podem ser publicadas no Diário Oficial do 
Município, bem como poderão ser divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto.
Art. 42 Os conselheiros e suplentes serão credenciados com documento específico de identificação, com 
prazo de validade até o final de cada mandato.
Art. 43 O presente Regimento Interno só poderá ser modificado por proposta de, no mínimo, um terço 
dos membros do Conselho, ou por proposta da sua Presidência, referendada pela maioria simples dos 
conselheiros, em reunião extraordinária, convocada exclusivamente para este fim, com antecedência 
mínima de quinze dias, e com conhecimento prévio do texto da reformulação e de sua justificativa.
Art. 44 Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário sendo que este Regimento Interno entrará em 
vigor após aprovação em votação do plenário.

DECRETO Nº 19.341
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 2017, com suas alterações posteriores, que 
nomeia Comissão de Recebimento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso IX do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 2017, com as alterações 
promovidas pelo Decreto nº 18.911, de 13 de maio de 2021, passa vigorar alterado, com a seguinte 
redação:
“Art. 1º  ...
(...)
IX – Secretaria Municipal de Educação:
a) André Luis Squiaveto Cabral de Melo;
b) Antonio José Pereira da Silva;
c) Carla Cristina Pereira Job;
d) Edgar Antonio Buosi;
e) Edson Rodrigo de Azevedo;
f) Giuliano Moretti Santos Garcia;
g) Hederson Vinicius de Souza;
h) Jean Batista de Oliveira;
i) Joana Ines Novaes;
j) Juliana Audi Silva Rosa;
k) Julio César Bertuga;
l) Karina da Silva Mateus;
m) Leandra Verginia Justo Herrera;
n) Renata Cristina Albieri dos Reis;
o) Rubens Caruso Neto;
p) Sidnei Ricardo de Almeida;
q) Valter Luis Rocha.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de novembro de 2022; 170º Ano de Fundação e 128º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no l ivro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 06/2022 – PROC. nº 115/2022
Entrega dos envelopes: 20/12/2022 até às 8h45. Abertura da licitação: 20/12/2022 a partir das 9h00. 
Objeto: Reforma da Estação de Tratamento de Água – Palácio das Águas de São José do Rio Preto, com 
pintura, fechamentos e adequações de acessibilidade, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, 
máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços. Custo Estimado: R$5.231.424,24. 
Prazo: 8 meses. Demais informações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, 
Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 às 12h00 e 13h30 às 16h00 de segunda a sexta, fone/fax: 
(17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 10.11.2022 – 
Jaqueline Freitas Reis - Diretora do Departamento de Planejamento e Obras
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 0141 – 11.11.2022 - Regulamenta o decreto municipal 19.307/2002 
e estabelece os horários de expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo da FIFA Catar 2022. - RESOLVE: Art. 1º. Durante o Campeonato Mundial de Futebol promovido 
pela Fifa neste ano de 2022, no Estado do Catar, nos dias de segunda a sexta-feira e que não for feriado 
ou ponto facultativo em que a seleção brasileira jogar, o horário de expediente das repartições públicas 
ligadas ao SeMAE que funcionam das 07h30 às 17h será o seguinte: I - quando o jogo acontecer às 16 
horas, fica concedido ponto facultativo a partir das 15 horas. II - quando o jogo acontecer às 13 horas, 
fica concedido ponto facultativo a partir das 12 horas. III - quando o jogo acontecer às 12 horas, fica 
concedido ponto facultativo a partir das 11 horas. Parágrafo único. O intervalo intrajornada nos dias de 
expediente que se derem nos termos deste artigo serão de quinze minutos a partir da terceira hora da 
jornada diária. Art. 2º. Os servidores que atuam em postos de atendimento avançados deverão observar 
os horários de funcionamento das instalações em que estiver a repartição em que está lotado. Art. 3º. Os 
servidores que atuam em regime de plantão, prontidão ou em turnos de tempo integral e ainda aqueles 
cujo início da jornada de trabalho se dá após 15h deverão manter sua rotina determinada de trabalho e de 
expediente. Art. 4º. Esta portaria entra em vigor no dia de sua publicação. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-
SE. CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto, 11.11.2022 - Nicanor Batista Junior - Superintendente do 
SeMAE
EXTRATO DE PORTARIA nº 142 de 16/11/2022 – CONSIDERANDO o interno 572/2022/DSA/SeMAE, 
no qual solicita que o servidor Paulo de Tarso Yalenti Perosa, matrícula 136, no período de sua ausência, 
seja substituído em suas atribuições por Carlos Eduardo Fossa. R E S O L V E: ARTIGO 1º- Designar 
o servidor, Carlos Eduardo Fossa, matrícula 616, para responder interinamente pela Coordenadoria de 
Captação e Tratamento de Água do SeMAE a partir do dia 11/11/2022, enquanto durar a ausência do 
titular. ARTIGO 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 11 
de novembro de 2022.
S.J. Rio Preto, 16.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 004/2022
Data: 16 de novembro de 2022.
Notifica a quem de direito sobre a tramitação dos processos administrativos no âmbito de atuação do 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M.  
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, através de seu Serviço de Inspeção Municipal 
(S.I.M.), NOTIFICA, as pessoas jurídicas, abaixo relacionadas, sobre os atos, julgamentos e outros 
decorrentes da apuração de infrações às normas que regram a inspeção e fiscalização da produção 
industrial e sanitária dos produtos de origem animal, pelos motivos expostos a seguir: 
Artigo 1º - Em cumprimento ao Artigo 48 da Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de setembro de 
2020, faz saber o que segue:

RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ Nº PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

RESULTADO DO 
JULGAMENTO REFERENTE

ABEL FABIANO FILHO 45.076.593/0001-08 2021000162757 DEFESA INDEFERIDA AIF Nº 007 
SÉRIE AA

ALVARO LUIZ ESPINHA 
JUNIOR 05.832.352/0001-27 2021000146887 DEFESA INDEFERIDA AIF Nº 004 

SÉRIE AA



B4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 17 de novembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

ANA MARIA BRIDA DA 
SILVA 06.955.268/0001-63 2021000163750 DEFESA INDEFERIDA AIF Nº 008 

SÉRIE AA

CASA DE CARNES 
IPANEMA RP LTDA 73.015.950/0001-63 2021000148131 DEFESA INDEFERIDA AIF Nº 005 

SÉRIE AA

Artigo 2º - Em cumprimento ao Artigo 42 da Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de setembro de 
2020, e Artigo 205 do Decreto Municipal nº 18.789, de 13 de janeiro de 2021, lavrou-se Auto de Imposição 
de Penalidade, conforme quadro a seguir: 

RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ Nº PROCESSO 
ADMINSITRATIVO

AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE

PENALIDADE

ABEL FABIANO FILHO 45.076.593/0001-08 2021000162757 AIP Nº 004 SÉRIE AA MULTA

ALVARO LUIZ ESPINHA 
JUNIOR 05.832.352/0001-27 2021000146887 AIP Nº 019 SÉRIE AA MULTA

ANA MARIA BRIDA DA 
SILVA 06.955.268/0001-63 2021000163750 AIP Nº 003 SÉRIE AA MULTA

CASA DE CARNES 
IPANEMA RP LTDA 73.015.950/0001-63 2021000148131 AIP Nº 018 SÉRIE AA MULTA

Artigo 3º - São assegurados ao autuado, até o trânsito em julgado da decisão administrativa, os direitos 
à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Lei Complementar n° 633, de 24 de setembro de 2020, 
e Decreto N° 18.789, de 13 de janeiro de 2021.
Artigo 4º - O inteiro teor dos processos administrativos encontra-se à disposição dos interessados na 
sede do S.I.M., situado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Artigo 5º - Este Edital de Notificação será publicado por afixação na mesma data e local de costume, em 
Diário Oficial do Município e arquivado 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. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 16 de novembro de 2022.
IZALCO NUREMBERG PENHA DOS SANTOS
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS – NII
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 005/2022
Data: 16 de novembro de 2022.
Notifica a quem de direito sobre a instauração dos processos administrativos no âmbito de atuação do 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M.  
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, através de seu Serviço de Inspeção Municipal 
(S.I.M.), NOTIFICA, as pessoas jurídicas, abaixo relacionadas, sobre os atos, julgamentos e outros 
decorrentes da apuração de infrações às normas que regram a inspeção e fiscalização da produção 
industrial e sanitária dos produtos de origem animal, pelos motivos expostos a seguir: 
Artigo 1º - Em cumprimento ao Artigo 28 da Lei Complementar Municipal nº 633, de 24 de setembro de 
2020, e Artigo 202 do Decreto Municipal nº 18.789, de 13 de janeiro de 2021, lavrou-se Auto de Infração, 
conforme quadro a seguir: 

RAZÃO SOCIAL Nº CNPJ Nº PROCESSO 
ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO

CASA DE CARNES DOIS IRMAOS 
RIO PRETO LTDA 10.666.904/0001-04 2022000264529 AIF Nº 019 – SÉRIE AA

FRIGORÍFICO ELDORADO 
RIOPRETENSE - EIRELI 04.527.734/0001-84 2022000248879 AIF Nº 017 – SÉRIE AA

Artigo 2º - São assegurados ao autuado, até o trânsito em julgado da decisão administrativa, os direitos 
à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Lei Complementar n° 633, de 24 de setembro de 2020, 
e Decreto N° 18.789, de 13 de janeiro de 2021.
Artigo 3º - O inteiro teor dos processos administrativos encontra-se à disposição dos interessados na 
sede do S.I.M., situado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Artigo 4º - Este Edital de Notificação será publicado por afixação na mesma data e local de costume, em 
Diário Oficial do Município e arquivado 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. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 16 de novembro de 2022.
IZALCO NUREMBERG PENHA DOS SANTOS
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS – NII
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1388/2022
FICA ADVERTIDA(O) R S BATISTA MERCEARIA ME COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. OSCAR 
DONEGA Nº: 385 COMPL.: SALAO BAIRRO: CRISTO REI - CONJ. HAB. CIDADE: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15076730 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3185620 PFJ: 1244696 CPF/
CNPJ/RG: 17475665/0001-54 IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação 
nº 22770, deixando de realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: 
MOTIVO É expressamente proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego 
público, tendo em vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis pela ordem dos 
mesmos CAPITULAÇÃO Art. 52 e 53 LC nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM VALOR R$ 1.385,80 
OBSERVAÇÃO MOTIVO Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem 
autorização da Prefeitura Municipal. CAPITULAÇÃO Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 BASE 
DE CÁLCULO 10 UFM VALOR R$ 692,90 OBSERVAÇÃO Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a 
realizar no prazo de 15 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, 
sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do 
Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “MUDOU-
SE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39151416 
0 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1391/2022
FICA ADVERTIDA(O) RP COMERCIO E REPRESENTACAO EM TELECOMUNICACOES LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - PRESIDENTE 
Nº: 800 COMPL.: PISO 2 LOJA 7 BAIRRO: MARACANÃ - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15092175 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3620290 PFJ: 1617194 CPF/CNPJ/RG: 
05949641/0015-06 IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22759, 
deixando de realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades econômicas, 
razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
final desses resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO 126 UFM VALOR R$ 8.730,54 OBSERVAÇÃO 
ENVIAR PARA FCNEVES@RIOPRETO.SP.GOV.BR COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS (ELETROELETRÔNICOS) Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de 
Funcionamento e Lacração do estabelecimento.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE 
CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “MUDOU-SE” pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39151436 3 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1393/2022
FICA ADVERTIDA(O): SANTO GARFO EIRELI ME COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JOSÉ MUNIA 
Nº: 4775 COMPL.: LUC F2109 BAIRRO: REDENTOR - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15085350 Inscrição MUNICIPAL / CADASTRO: 3421140 PFJ: 1457288 CPF/CNPJ/RG: 26862116/0001-
23 IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a NOTIFICAÇÃO Nº 21867, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades econômicas, razão 
pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses 
resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO 126 UFM VALOR R$ 8.730,54 OBSERVAÇÃO PROTOCOLAR 
CÓPIA na Secretaria: COMPROVANTE DESTINAÇAO FINAL RESÍDUO (ÓLEO). Do exposto, fica a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Publica-se a 
referida advertencia, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma vez 
que ocorreu a devolução da missiva, acusando “MUDOU-SE” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39151438 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52058/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS PALMA COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 
1345591 CPF/CNPJ/RG: 059772695-79 / 16345903-7(SSP) RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação nº 22428 de 07/06/2022 referente 
o(a) A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 

emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. 
IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 40 UFM MULTA R$ 
2.771,60 (dois mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos) OBSERVAÇÃO. OBSERVAÇÃO 
AUTUAÇÃO . O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, 
sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e 
judiciais cabíveis.  INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito 
no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para 
impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA 
deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme 
artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 
35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso 
Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. 
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_
cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do 
débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior execução 
fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a 
missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro do AR: 
BR 79340023 7 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52059/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS PALMA COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 
1345591 CPF/CNPJ/RG: 059772695-79 / 16345903-7(SSP) RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a NOTIFICAÇÃO Nº 22428 de 07/06/2022 
referente o(a) A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo 
imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 30 UFM 
MULTA R$ 2.078,70 (dois mil, setenta e oito reais e setenta centavos) OBSERVAÇÃO. OBSERVAÇÃO 
AUTUAÇÃO. O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, 
sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e 
judiciais cabíveis.  INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito 
no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para 
impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA 
deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme 
artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 
35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso 
Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. 
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_
cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do 
débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior execução 
fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a 
missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro do AR: 
BR 79340023 7 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52060/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS PALMA COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 
1345591 CPF/CNPJ/RG: 059772695-79 / 16345903-7(SSP) RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação nº 22428 de 07/06/2022 referente 
o(a) A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. 
IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 10 UFM MULTA 
R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) OBSERVAÇÃO. OBSERVAÇÃO 
AUTUAÇÃO . O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, 
sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e 
judiciais cabíveis.  INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito 
no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para 
impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA 
deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme 
artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 
35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso 
Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. 
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_
cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do 
débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior execução 
fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a 
missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número de registro do AR: 
BR 79340023 7 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52061/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS PALMA COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 
1345591 CPF/CNPJ/RG: 059772695-79 / 16345903-7(SSP) RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação nº 22428 de 07/06/2022 referente 
o(a) A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. 
IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM MULTA R$ 
1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) OBSERVAÇÃO . OBSERVAÇÃO 
AUTUAÇÃO. O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, 
sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas 
e judiciais cabíveis.   INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o 
débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, 
conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento 
ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da 
CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos descontos 
(conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que não haja 
Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da 
decisão proferida em Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte 
por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da 
Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-
se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo 
apresentação de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340023 7 BR, acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52062/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS PALMA COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 
1345591 CPF/CNPJ/RG: 059772695-79 / 16345903-7(SSP) RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a Notificação nº 22428 de 07/06/2022 referente 
o(a) A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. 
IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC 650/2021 BASE DE CÁLCULO 50 UFM MULTA 
R$ 3.464,50 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) OBSERVAÇÃO . 
OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima 
mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis.  INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a 
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recolher o débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, 
ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos 
artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para 
pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos 
do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos 
descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde 
que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não 
interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340023 7 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52063/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 
PALMA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO 
ERNESTO VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE 
- JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1345591 CPF/
CNPJ/RG: 059772695-79 / 16345903-7(SSP) RELATÓRIO DE 
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou 
de atender a Notificação nº 22428 de 07/06/2022 referente o(a) 
Deposição no passeio público de obstáculos de qualquer espécie, 
incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas 
ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres., 
infringindo o(a) Inciso II, § 1º do art. 39 da LC nº 650/2021 sujeito a 
multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO INCISO 
II, § 2º DO ART. 39 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 2 
UFM MULTA R$ 138,58 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e 
oito centavos) OBSERVAÇÃO. OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. O 
pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o 
acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, 
não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis.   INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado 
intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, no 
prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O 
prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e 
Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, 
nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão 
concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração 
e desde que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por 
cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento 
ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), 
se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340023 7 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52064/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 
PALMA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO 
ERNESTO VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1345591 CPF/CNPJ/RG: 
059772695-79 / 16345903-7(SSP) RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO 
DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a 
Notificação nº 22428 de 07/06/2022 referente o(a) É proibido o 
lançamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência de 
quaisquer objetos em locais públicos e outros locais., infringindo 
o(a) Artigo 5.º da Lei Municipal n.º 7176/1998 sujeito a multa abaixo 
imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO § ÚNICO DO ART. 
5º DA LM Nº 7176/1998, ALTERADO PELO ART. 161 DA LC Nº 
650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM MULTA R$ 1.385,80 (um mil, 
trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) OBSERVAÇÃO. 
OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. O pagamento da multa imposta não 
isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E 
BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito 
no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 
24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento 
ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa 
é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos 
descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde 
que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não 
interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340023 7 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52068/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL:G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/

RG: 42946790/0001-42 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a 
Notificação nº 22426 de 07/06/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da 
LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 
10 UFM MULTA R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e 
noventa centavos) OBSERVAÇÃO . OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO . 
O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o 
acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, 
não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado 
intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, no 
prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O 
prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e 
Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, 
nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão 
concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração 
e desde que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por 
cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento 
ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), 
se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal.Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340035 6 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52069/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL:G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/RG: 
42946790/0001-42 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO 
RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima 
qualificado deixou de atender a Notificação nº 22426 de 07/06/2022 
referente o(a) A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade., 
infringindo o(a) Art. 93 da LC 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. 
IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO ART. 101 LC 650/2021 BASE 
DE CÁLCULO 50 UFM MULTA R$ 3.464,50 (três mil, quatrocentos 
e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)  OBSERVAÇÃO 
. OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO . O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E 
BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito 
no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 
24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento 
ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa 
é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos 
descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde 
que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não 
interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal.Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340035 6 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52070/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL:G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/
RG: 42946790/0001-42 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a 
Notificação nº 22426 de 07/06/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da 
LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 30 
UFM MULTA R$ 2.078,70 (dois mil, setenta e oito reais e setenta 
centavos)   OBSERVAÇÃO . OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO . O 
pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o 
acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, 
não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado 
intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, no 
prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O 
prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e 
Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, 
nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão 
concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração 
e desde que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por 
cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento 
ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), 
se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340035 6 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52071/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL:G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/
RG: 42946790/0001-42 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a 
Notificação nº 22426 de 07/06/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da 
LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 40 
UFM MULTA R$ 2.771,60 (dois mil, setecentos e setenta e um reais e 
sessenta centavos)    OBSERVAÇÃO . OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. 
O pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o 
acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, 
não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado 
intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, no 
prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O 
prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e 
Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, 
nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão 
concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração 
e desde que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por 
cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento 
ou da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), 
se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340035 6 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52072/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL:G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/
RG: 42946790/0001-42 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃOO infrator acima qualificado deixou de atender a 
Notificação nº 22426 de 07/06/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da 
LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 
UFM MULTA R$ 1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais 
e oitenta centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO . O pagamento 
da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima 
mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o 
fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a 
recolher o débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, 
ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos 
artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para 
pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos 
do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos 
descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde 
que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não 
interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340035 6 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52073/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL:G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/
RG: 42946790/0001-42 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃOO O infrator acima qualificado deixou de atender a 
Notificação nº 22426 de 07/06/2022 referente o(a) Deposição no 
passeio público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo materiais 
para construção, detritos, placas de propagandas ou quaisquer 
outros que obstruam a passagens de pedestres., infringindo o(a) 
Inciso II, § 1º do art. 39 da LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo 
imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO INCISO II, § 2º DO 
ART. 39 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 2 UFM MULTA 
R$ 138,58 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 
OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO . O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena 
de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E 
BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito 
no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 
24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento 
ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa 
é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos 
descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde 
que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não 
interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
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interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340035 6 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52074/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL:G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/
RG: 42946790/0001-42 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA 
INFRAÇÃOO O infrator acima qualificado deixou de atender a 
Notificação nº 22426 de 07/06/2022 referente o(a) É proibido o 
depósito ou a permanência de quaisquer objetos, equipamentos e 
outros de uso pessoal ou comercial em espaços (passeio, calçadas, 
etc...) e vias públicas., infringindo o(a) Art. 79 da LC nº 650/2021 
sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO 
ART. 142 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 20 UFM MULTA 
R$ 1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos).OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. O pagamento da multa 
imposta não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob 
pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E 
BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito 
no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 e 
24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento 
ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa 
é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos 
descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde 
que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não 
interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340035 6 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.
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AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52094/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: PRATES & SANTOS SEV FESTA LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 1484 COMPL.: BAIRRO: VETORASSO - JD. 
RESIDENCIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15040300 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3768560 PFJ: 1689963 CPF/
CNPJ/RG: 39908487/0001-40 RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO 
DA INFRAÇÃO O infrator acima qualificado deixou de atender a 
NOTIFICAÇÃO Nº 20210 de 08/03/2021 referente o(a) A exploração 
de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da 
LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE 
CAPITULAÇÃO ART. 101 LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 
10 UFM MULTA R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e 
noventa centavos) OBSERVAÇÃO. OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO . O 
pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o 
acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, 
não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado 
intimado a recolher o débito no montante acima discriminado, no 
prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme 
os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: 
a) O prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de 
Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da 
CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da lavratura do 
Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II – de 35% 
(trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em 
Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que 
concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário 
Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o 
pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo 
para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto 
através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/
sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação 
de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, 
o mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior execução fiscal. 
Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas CARLOS HENRIQUE 
HULSEN DO NASCIMENTO NETO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
número de registro do AR: BR 39151437 7 BR, acusando “MUDOU-
SE”.
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NOTIFICAÇÃO 22902/2022
FICA NOTIFICADA(O): ROSELAINE FREITAS COMPROMISSÁRIO: 
ROSELAINE FREITAS ENDEREÇO: R. DIRCE MARIA MEDEIROS 
Nº: COMPL.: BAIRRO: ALVORADA - ESTÂNCIA Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15044854 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / 
CADASTRO: 603713000 PFJ: 481996 CPF/CNPJ/RG: 348210488-
33 / 35431460-9(SSP) De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS 
Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana 
do município. LEI VIGENTE Art. 90 da LC nº 650/2021 PRAZO 
10dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). 
OBSERVAÇÃO EM VISTORIA DIA 06/09/2022 FOI CONSTATADA 
A QUEIMADA REALIZADA DENTRO DO IMÓVEL DO CADASTRO, 
FOTOS EM ANEXO. CESSAR NOVAS QUEIMADAS SOB PENA 
DE MULTA. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não 
cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, 
o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela 
legislação vigente.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
CARLOS HENRIQUE HULSEN DO NASCIMENTO NETO uma vez 
que ocorreu a devolução da missiva, motivo NÃO PROCURADO pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR: BR 79340016 6 BR.
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NOTIFICAÇÃO 22922/2022
FICA NOTIFICADA(O): FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS 
SOUSA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. CLÓVIS CARNEIRO 
DE MAGALHÃES Nº: 205 COMPL.: BAIRRO: TANGARA - JD. 
RES. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15086100 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1026597 CPF/CNPJ/
RG: 601030243-95 / 2005099154-87(SSP). De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar 
no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo 
relacionado: MOTIVOS É proibido a queima, soltura e manuseio 
de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos que causem poluição 
sonora como estouro e estampidos BOLETIM DE OCORRÊNCIA 
GCM Nº 544/2022 DE 04/09/2022 LEI VIGENTE Art. 1º da LM 
13061/2018 PRAZO 10dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 25 
UFM (x1 R$1.732,25). OBSERVAÇÃO Sem observações. ATENÇÃO 
Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as 
seguintes penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI 
NEVES uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO 
PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79340029 9 BR.
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NOTIFICAÇÃO 22923/2022
FICA NOTIFICADA(O): MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 
PALMA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. JOAO SOARES DA 
SILVA Nº: 79 COMPL.: YPE BAIRRO: JACI CIDADE: JACI CEP: 
15155000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1345591 
CPF/CNPJ/RG: 059772695-79 / 16345903-7(SSP) De acordo com 
a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, 
o abaixo relacionado: MOTIVOS: A exploração de qualquer meio de 
publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida 
pela municipalidade. LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 
650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 40 UFM (x2 
R$5.543,20). A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 
LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 650/2021 0dia(s) 
Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). A exploração de qualquer meio 
de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade. LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Art. 
93 da LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa 
de 10 UFM (x2 R$1.385,80). A exploração de qualquer meio de 
publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente emitida 
pela municipalidade. LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC 
650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 50 UFM (x2 
R$6.929,00). A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 
LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 
0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 30 UFM (x2 R$4.157,40). 
Deposição no passeio público de obstáculos de qualquer espécie, 
incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas 
ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres. LEI 
VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Inciso II, § 1º do art. 39 da LC nº 
650/2021 PRAZO 1dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 2 UFM (x2 
R$277,16). É proibido o lançamento, depósito, despejo, colocação 
e ou permanência de quaisquer objetos em locais públicos e outros 
locais. LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Artigo 5.º da Lei Municipal 
n.º 7176/1998 PRAZO 1dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 
20 UFM (x2 R$2.771,60). OBSERVAÇÃO Sem observações. 
ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da 
presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará 
sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  
Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES 
CARRETERO uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79340023 7 BR.
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NOTIFICAÇÃO 22926/2022
FICA NOTIFICADA(O): G HENRIQUE AÇOUGUE LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 2110 COMPL.: BAIRRO: GISETE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041555 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3836140 PFJ: 1720845 CPF/CNPJ/RG: 
42946790/0001-42. De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado:  
MOTIVOS  A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 
LEI VIGENTE1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC 650/2021 PRAZO 
0dia(s)  NÃO CUMPRIMENTO Multa de 50 UFM (x2 R$6.929,00). 
MOTIVOS A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 
LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 
0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 40 UFM (x2 R$5.543,20). 
MOTIVOS A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 
LEI VIGENTE1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 
0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x2 R$1.385,80). 
MOTIVOS exploração de qualquer meio de publicidade depende de 
Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 
1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade. LEI VIGENTE1º 
REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 30 UFM (x2 R$4.157,40). MOTIVOS 
Deposição no passeio público de obstáculos de qualquer espécie, 
incluindo materiais para construção, detritos, placas de propagandas 
ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedestres. LEI 
VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Inciso II, § 1º do art. 39 da LC nº 
650/2021 PRAZO 1dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 2 UFM 
(x2 R$277,16). MOTIVOS É proibido o depósito ou a permanência 
de quaisquer objetos, equipamentos e outros de uso pessoal ou 
comercial em espaços (passeio, calçadas, etc...) e vias públicas. 
LEI VIGENTE 1º REINCIDÊNCIA Art. 79 da LC nº 650/2021 PRAZO 
0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). 
OBSERVAÇÃO Sem observações. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria 
ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo 
estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 79340035 6 BR.
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NOTIFICAÇÃO 22978/2022
FICA NOTIFICADA(O): JANAYRA NÚBIA BARBOSA LINS 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 
DE OLIVEIRA – PRESIDENTE Nº: 2000 COMPL.: BAIRRO: 
TARRAF II – JD. CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CEP: 
15092415 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 1712922 
CPF/CNPJ/RG: 044168141-78 / 2978376-(SSP) De acordo com a 
Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, 
o abaixo relacionado: MOTIVOS A exploração de qualquer meio 
de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade. LEI VIGENTE Art. 93 da LC nº 
650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 40 UFM 
(x1 R$2.771,60). OBSERVAÇÃO RETIRAR A PUBLICIDADE DE 
SUA EMPRESA QUE ESTA NO ALAMBRADO E VIAS PUBLICAS. 

ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da 
presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará 
sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente. 
Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES uma vez que ocorreu a devolução da missiva, motivo 
MUDOU-SE pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
nº de registro do objeto do AR: BR 79340124 6 BR.
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NOTIFICAÇÃO 22992/2022
FICA NOTIFICADA(O):PRATES & SANTOS SEV FESTA LTDA 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 1536 COMPL.: BAIRRO: ALICE - JD. CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15040300 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3768560 PFJ: 1689963 CPF/CNPJ/
RG: 39908487/0001-40 De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS 
A exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença 
de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade.  LEI 
VIGENTE1º REINCIDÊNCIA Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 
0dia(s)  NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x2 R$1.385,80). 
MOTIVOS A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade.  
LEI VIGENTEArt. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 40 UFM (x1 R$2.771,60). MOTIVOS A 
exploração de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade.  LEI VIGENTE 
Art. 93 da LC 650/2021 PRAZO 0dia(s)  NÃO CUMPRIMENTO 
Multa de 50 UFM (x1 R$3.464,50). OBSERVAÇÃO RETIRAR 
IMEDIATAMENTE TODAS AS PUBLICIDADES IRREGULARES 
NO CANTEIRO CENTRAL CONFORME. ATENÇÃO Fica Vossa 
Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes 
penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI   uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, Motivo “MUDOU-SE” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 39151437 7 BR.
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NOTIFICAÇÃO 23013/2022
FICA NOTIFICADA(O): JEAN CARLO DA SILVA 17542974807 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. FORTUNATO ERNESTO 
VETORAZZO Nº: 1494 COMPL.: BAIRRO: BELO HORIZONTE - 
CECAP - CONJ. HAB. JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15041000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 
1785898 CPF/CNPJ/RG: 38160840/0001-94 De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar 
no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo 
relacionado: MOTIVOS A exploração de qualquer meio de publicidade 
depende de Licença de Publicidade, previamente emitida pela 
municipalidade.  LEI VIGENTE Art. 93 da LC nº 650/2021 PRAZO 
0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x1 R$692,90). 
OBSERVAÇÃO RETIRAR TODAS PLACAS DE PUBLICIDADE 
LOCALIZADAS EM ÁREAS PÚBLICAS (CANTEIRO CENTRAL, 
ÁRVORES, POSTES, CALÇADAS) SOB PENA DE MULTA. 
ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da 
presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará 
sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  
Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas CARLOS HENRIQUE 
HULSEN DO NASCIMENTO NETO uma vez que ocorreu a devolução 
da missiva, motivo MUDOU-SE pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39151407 1 
BR.
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OFÍCIO 0451 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DECLARAÇÃO 
DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUO REFERENTE A INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL N°3786710.”, PROTOCOLO: 2022000240353, A 
PEDIDO DE: DO VIZINHO HAMBURGUERIA LTDA, CNPJ/
CPF:40852722/0001-99; DATADA EM: 19/09/2022, localizada 
na RUA REDENTORA 2649 - VILA IMPERIAL, CEP: 15015-780; 
CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo 
acima referenciado, anuncia-se o seu indeferimento, pois segundo 
informação fiscal, o documento de declaração de recebimento dos 
recicláveis, deve ser de até 3 (três) meses do último recolhimento. 
Sendo assim, concede-se o prazo até 19/10/2022 para atendimento 
da Notificação 22.225 e, caso não ocorra, a empresa se sujeitará à 
autuação - ref. protocolo 2022130209. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a 
respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo 
que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial. 
Uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO 
PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79340033 9 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0587 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO DE 
LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE.”, PROTOCOLO: 
2022000309097, A PEDIDO DE: A/C SENHORA ISABELA ULIANA 
STATUTI,DESTINATÁRIO: CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA; 
CNPJ/CPF: 04064161/0001-08; DATADA EM: 10/11/2022, localizada 
na AV. BADY BASSIT, 2768 - BOA VISTA - QUADRA 79 - LOTE A/B, 
CEP: 15025-000; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em 
atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anunciamos o seu indeferimento, haja vista que os documentos 
apresentados não atendem as exigências para o licenciamento das 
publicidades da empresa, conforme Lei Complementar 650/2021, de 
modo que o Licenciamento deve contemplar todas as publicidades 
da empresa, bem como: Incluir fachada total (não apenas letreiros);O 
"LED"(light-emitting diode) deve apresentar apenas publicidade 
da empresa, sendo proibido qualquer outra publicidade; Foto 
montagens ou fotos do local (pelo menos 1 lateral e 1 frontal) de 
todas as publicidades;Projeto de instalação com dimensões e áreas 
caracterizando cada publicidade;Devem estar legíveis; Memorial 
descritivo de cada publicidade licenciada e caracterização do sistema 
de iluminação quando houver; Anotação de responsabilidade técnica 
(ART) assinada pelo responsável técnico atualizada e devidamente 
recolhida incluindo os serviços de projeto e também instalação. 
Diante do exposto, fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, para que 
o requerente acoste a documentação faltante, por meio de pedido de 
"Reconsideração de Despacho" do protocolo supracitado, sob pena 
de indeferimento do feito e consequente aquivamento da solicitação. 
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de 
apreço e consideração. Publica-se o referido Ofício uma vez que o 
supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta 
foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do 
recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0588 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, 
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE ADVERTENCIA 
1330.”, PROTOCOLO: 2022311292, A PEDIDO DE: OSEIAS ALVES 
SAMPAIO JUNIOR 05272473833, CNPJ/CPF:34137806/0001-48; 
DATADA EM: 10/11/2022, localizada na RUA PEDRO AMARAL, 1281 
- PQ. INDUSTRIAL, CEP: 15025-043; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, anuncia-se 
o seu indeferimento, pois segundo informação fiscal, a Notificação 
nº 22418/22 foi atendida em tempo hábil. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a 
respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo 
que a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0589 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “DECLARAÇÃO VIA EMAIL, REFERENTE ADVERTENCIA 1362.”, 
PROTOCOLO: 2022000325920, A PEDIDO DE: MIRELA CHIACHIO BORSATO DOS SANTOS EIRELI, 
CNPJ/CPF:35648168/0001-92; DATADA EM: 10/11/2022, localizada na AV SEBASTIÃO GONÇALVES 
DE SOUZA, 161 - BANCA DE FRUTAS NA ROTATÓRIA - ELDORADO, CEP: 15043-005; CIDADE: SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu deferimento, quanto ao exigido no tocante ao armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento, no sentido de informar a destinação final desses resíduos. 
Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva 
resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará por 
este meio Oficial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SME Nº 01/2021
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, por sua Secretária 
Municipal, Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso de suas atribuições legais, PRORROGA o prazo 
de validade do Processo Seletivo para Professores de Educação Básica I - Edital SME nº 01/2021, 
homologado em 02/12/2021, pelo período de 01 (um) ano a partir de 02/12/2022, conforme disposto no 
item 1.6 do referido edital.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 
São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SME Nº 02/2021
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, por sua Secretária 
Municipal, Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso de suas atribuições legais, PRORROGA o prazo 
de validade do Processo Seletivo para Professores de Educação Básica II - Edital SME nº 02/2021, 
homologado em 02/12/2021, pelo período de 01 (um) ano a partir de 02/12/2022, conforme disposto no 
item 1.6 do referido edital.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 
São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA 01465/22 AIP-S-B 000001

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE 
ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 01464/22 AIP-S-L 000001
TECNOKLIN COMERCIAL E INDUSTRIAL RIO PRETO EIRELI 01475/22 AIP-P-C 000358

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENÇÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO 
DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
RENATO DOS SANTOS 01470/22 AIP-A-M 000332

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

GABRIELA FERREIRA SOARES TEIXEIRA ME 01483/20 AIP-P-H 000152

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA 01465/22 TRM-S-B 000001

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

GABRIELA FERREIRA SOARES TEIXEIRA ME 01483/20 AIF-P-H 000044
HABITUS PENSIONATO E HOTEL DIA LTDA ME 00400/19 AIF-S-H 000024
LOJAS AMERICANAS S/A 00823/20 AIF-A-LF 000033

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 00490/19 AIF-M-C 00177
ANA LUCIA EUZEBIO GONÇALVES 00901/19 AIF-M-C 00182
JOAQUIM RUFINO CANDIDO 00942/19 AIF-M-C 00190
RICARDO SOARES DA SILVA GERALDO 00491/19 AIF-M-C 00178
SALVADOR REGO LEITE 00903/19 AIF-M-C 00184
SEBASTIAO APARECIDO CLAUDINO 02866/17 AIF-AMB/2017-030

São José do Rio Preto, 17 de Novembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

ORDEM DO DIA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

17 DE NOVEMBRO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 30/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT   
Dispõe sobre a criação de cargo de Engenheiro Eletricista na estrutura administrativa do Município, 
conforme estabelece, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
02 – 02/22 – VER BRUNO MOURA E OUTROS – 2º TURNO  
Dispõe sobre a criação da Emenda Impositiva na Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto, 
conforme estabelece. (QUORUM: DOIS TERÇOS)  
 
03 – 03/22 – VER. ANDERSON BRANCO E OUTROS – 1º TURNO (COM EMENDA) 
Dispõe sobre a alteração da composição da Câmara Municipal a partir da próxima legislatura.  
(QUORUM: DOIS TERÇOS)  
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 175/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o Programa Municipal “Rio Preto unido contra o Aedes aegypti”, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    
 
05 – 127/22 - DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT   
Altera dispositivos da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Zoneamento e as 
regras para o Uso e Ocupação do Solo e da Lei nº 13.711, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo no Município de São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: TRÊS QUINTOS) 
 
06 – 165/22 – VER. PAULO PAULERA – 2ª DISC./VOT  
“Dispõe sobre as informações contidas nas placas de inauguração das obras públicas no município de 
São José do Rio Preto – SP”. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    
 
07 – 174/22 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT 
Institui o dia 21 de fevereiro como o “Dia do Imigrante Italiano”, incluindo no Calendário Oficial de 
eventos do município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
    
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL      

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
  Presidente da Câmara – 11/11/2022 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 
 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, fazendo uso das atribuições legais 
que lhe foi dado, convoca a todos os representantes legais do consórcio, assim como 
seus diretores executivos e membros do conselho fiscal, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2022, às 
14h00min, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos representantes legais, 
ou às 14h30min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, tendo 
como local o Ipê Center Hotel, situado à  Avenida Francisco Chagas Oliveira, n° 117, 
Bairro Pinheiros, CEP 15091-330- São José do Rio Preto / SP, objetivando atender o 
disposto na alínea “e”, inciso V do artigo 15 do Estatuto que rege este Consórcio, 
tendo como pauta os seguintes assuntos: 

 
I. Eleição e posse da nova diretoria do CINDESP para o biênio 

2023/2024; 
II. Sugestões de Alterações do Estatuto; 

III. Proposição de Criação do CINDESP Saúde; 
IV. Demais assuntos de interesse geral. 

 
Sem mais a expor a todos os envolvidos, antecipo meus votos de estima 

consideração. 
 
 

São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
José Adalto Borini 

Presidente do CINDESP 

JOSE ADALTO 
BORINI:12665807866

Assinado de forma digital 
por JOSE ADALTO 
BORINI:12665807866

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio 
Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial 
do 3º Cartório de Registro Civil 
Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos 
exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, 
os pretendentes:
1. JONER GERVAIS LAURIN-
DO e CAMILA SOLÉR ACCORSI DE 
SOUZA, sendo ELE filho de NERIO 
GERVAIS LAURINDO e de MARIA 
APARECIDA LAURINDO e ELA filha 
de TOMAS JEFERSON DE SOUZA 
e de CLÍCIA SOLÉR ACCORSI DE 
SOUZA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 16/11/2022

Prefeitura do Município de 
Tanabi. 
Tomada de Preços n° 14/2022. 
Objeto: Reforma e Ampliação 
da E.M. “José Serafim da Silva”, 
no bairro do Ecatu, no município 
de Tanabi, Estado de São Paulo, 
ficando designado para o dia 
02 de dezembro de 2022, às 
09h15min, para a entrega dos 
envelopes, às 09h30min a ses-
são credenciamento e abertura 
dos envelopes do mesmo dia.  
O edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha 
Jr. nº 242 – Centro – todos os 
dias úteis, das 09h00 as 15h00 
ou mediante solicitação, com 
todos os dados da solicitante, no 
email: licitacao@tanabi.sp.gov.
br ou ainda pelo site www.tanabi.
sp.gov.br. 
Tanabi, 16 de novembro de 2022. 

Alexandre Silveira Bertolini 
Prefeito Interino do Município

GOVERNO DE 
MONTE APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 88/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
131/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 58/2022
OBJETO: Aquisição de artefatos de 
cimento destinados a manutenção 
geral.
Data da realização da Sessão 
Pública: 01/12/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: 
Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser 
acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 
8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 16 de novembro de 
2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Muni-
cipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro 
Oficial.

Prefeitura 
Municipal de 
Monte Aprazível

Prefeitura 
Municipal de 
Tanabi

Proclamas 

EditaisCâmara Municipal de 
São José do Rio Preto


