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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 715/2022 - Processo  Licitatório 
15.874/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CHOMEBOOK E GABINETE PARA 
CARREGAMENTO DE CHROMEBOOK EM ATENDIMENTO AS 
UNIDADES ESCOLARES. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
IMPUGNANTE : HEXA SOFT DO BRASIL, INDUSTRIA, COMÉRCIO, 
EXP E IMP LTDA
Declaro improcedente a impugnação (questionamento) lançada pela 
empresa HEXA SOFT DO BRASIL, INDUSTRIA, COMÉRCIO, EXP E 
IMP LTDA. Fica mantida a data de processamento do pregão da seguinte 
forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/12/2022, às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 717/2022, PROCESSO 
15.876/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE COMPRESSORES PARA O 
HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Em razão de questionamento feito, fica RETIFICADO o Termo de 
Referência, elaborado pela Sec. Mun. De Saúde, ANEXO I.2 do Edital 
Licitatório. O edital está disponibilizado na nova versão no sistema 
“Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos 
interessados. Fica redesignada a data de processamento do pregão 
da seguinte forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
14/12/2022, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana 
Tápparo – Pregoeira.
AVISO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
REDESIGNAÇÃO DE DATA E HORA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 719/2022 - Processo 15.926/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Procuradoria Geral 
do Município.
Impugnante: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 
Fica declarada procedente a impugnação. Em razão das alterações feitas 
ao Termo de Referência Anexo I, Anexo II do edital, foi disponibilizado 
a retificação do edital a nova versão do edital retificado no “Portal de 
Compras”, fica redesignada a data para o processamento do pregão 
para ocorrer no dia 14/12/2022, às 08:30hs. O inteiro teor da decisão 
encontra-se no ‘Portal de Compras’. Celia Candida Faria – Pregoeira
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE REDESIGNAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA EM AREAS URBANAS E DE EXPANSÃO URBANA, COM 
PARCELAMENTO DE SOLO IRREGULAR EM NUCLEOS URBANOS 
INFORMAIS DE USO HABITACIONAL CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA ANEXO AO EDITAL - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO 
- Tendo em vista a edição do Decreto 19307/2022, comunicamos a 
todos os interessados que o protocolo dos envelopes (Documentação e 
Proposta Financeira) poderá ser realizado até as 12:00 horas do dia 29/
novembro/2022 e, a sessão de ABERTURA DOS ENVELOPES contendo 
a documentação para Habilitação será realizada na mesma data às 14:30 
horas como consta do edital. Publique-se para os devidos efeitos legais 
e para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza - Diretor de 
Contratações Públicas
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 
ENTRE A RUA JOÃO DOS SANTOS E AV. VALDOMIRO LOPES (VILA 
CLEMENTINA) – SEC. MUN. DE OBRAS. Comunicamos que a abertura 
das propostas financeiras apresentadas nos termos do § 3º do art. 48 
da LF 8666/93 será realizada, em sessão pública, às 08:30 horas do 
dia 01/DEZEMBRO/2022. Publique-se para os devidos efeitos legais 
e para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza - Diretor de 
Contratações Públicas
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 448/2022 – 
PROCESSO Nº 13.783/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de uniforme escolar (bermudas) 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação.   Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 05/12/2022 às 11h30 para continuidade dos trabalhos 
– Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 612/2022 – 
PROCESSO Nº 14.917/2022. 
Objeto Registro de Preços para Contratação de empresa para execução 
de corrimão e guarda corpo nas unidades escolares e outros prédios 
vinculados a Secretaria Municipal de Educação.   Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 05/12/2022 às 
14h00 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves 
Saeki - Pregoeira. 
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 723/2022 – PROCESSO N.º 
15.951/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de preços para aquisição de 
kit lanches para atendimento aos eventos da Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 28/11/2022. 
O presente pregão eletrônico foi declarado FRACASSADO em razão do 
valor final alcançado no item ter ficado acima da estimativa do Edital, não 
representando vantagem para a Administração. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 711/2022, 
processo 15.866/2022 objetivando Aquisição de equipamentos (câmeras 
de vídeo) para o monitoramento do quadrilátero central do município. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/12/2022. 
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.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.176 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 
(Republicação por Incorreção)
DESIGNA, ANDRESA MARTINELI MINEIRO para substituir o(a) 
servidor(a) ANA CAROLINA PORTO DE ALMEIDA TUKAMOTO 
– ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE DE 
UNIDADE – NÍVEL III – FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença 
prêmio, de 28/11/2022 a 05/12/2022, sendo remunerado apenas 
pelos dias úteis trabalhados.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.198 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA, do Cargo em 
Comissão - ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO 
– NÍVEL II – CA.102.1, lotado(a) na Divisão de Conservação e 
Recuperação de Vias Públicas da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS GERAIS, nomeado(a) pela Portaria n.º 36.654 de 21 de 
junho de 2022, retroagindo os efeitos desta a 21 de novembro de 
2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 157/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO 74/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 88/2022 - 
Contratada: MAURICIO MASSARELLI.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução/entrega até 12.12.2022 
referente a aquisição de válvulas de retenção de fechamento rápido 
tipo wafer e válvulas de pé com crivo para reposição de estoque e 
utilização em manutenções programadas.
S. J. R. P. 25.11.2022 - Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 28.11.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
7º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 17/2017.
Processo Administrativo nº 005/2017 / Edital de Chamamento Público 
n.º 003/2017
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o 
extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram 
o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e a Comunidade Só Por Hoje, para 
prorrogação do prazo de vigência, bem como, ajustes no Plano de 
Trabalho, visando melhorar o atendimento ao público usuário do 
serviço.
Objeto: Constitui objeto do Termo de Colaboração a execução 
do Serviço Especializado em Abordagem Social para crianças e 
adolescentes objetivando assegurar trabalho social de abordagem 
e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 
situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: 
trabalho infantil, exploração sexual e situação de rua, de crianças de 
adolescentes, dentre outras, no âmbito da Rede de Proteção Social 
Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor do aditivo: até R$ 29.715,00 (vinte e nove mil, setecentos 
e quinze reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com recursos 
de origem municipal e R$ 9.715,00 (nove mil, setecentos e quinze 
reais) com recursos de origem federal, conforme previstos nos 
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do 
Plano de Trabalho aprovado, anexos do processo.
Vigência: 01 a 31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura: 25 de novembro de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni- CRESS nº 31.943- 
Secretária M. de Assistência Social
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só por Hoje
(Republicado para retificação dos valores).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL NORMATIVO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SME - Nº 13/2022 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTIFICADA:  WWS Services Prestadora de Serviços LTDA
Contrato n° PRE/0005/21
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secretário 
Municipal da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA WWS Services 
Prestadora de Serviços LTDA, para atendimento e cumprimento das 
solicitações feitas pelo e-mail enviado no dia 25/11/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 520/2022
CONTRATO nº PRE/0259/22
CONTRATADA: AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO:  Aquisição de maquinas agrícolas – Itens 2 e 3 – SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro– Prazo de Vigência: 2 anos. Valor total: 
R$9.047,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 620/2022
CONTRATO nº PRE/0260/22
CONTRATADA: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
OBJETO:  Aquisição de equipamentos de academia – Item 10– SM 
Mulheres – Maria Cristina de Godoi Augusto – Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor total: R$9.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 656/2022
ATA Nº 0947/22
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria - Valores Unitários 
– Item 1 – R$159,50; Item 2 – R$158,00; Item 3 – R$170,00; Item 4 
– R$19,99; Item 5 – R$37,99; Item 6 – R$37,99; Item 8 – R$1.310,00; 
Item 9 – R$615,00 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de 
vigência: 12 meses.    

A Secretaria Municipal de Educação - SME, comunica a abertura de inscrições 
de Processo Seletivo de Professores Efetivos da Rede Municipal de Ensino, 
de São José do Rio Preto SP, para atuação nos setores de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, conforme Resolução SME Nº 06/2021, 
coordenados pela Gerência de Educação Especial, para preenchimento de 
vagas remanescentes e/ou vagas que vierem a surgir no período de vigência 
deste edital.
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1.  A organização e realização do Processo Seletivo Simplificado estão sob 
a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio 
Preto SP;
1.2. O acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado está sob 
responsabilidade da comissão conforme Portaria SME nº 197/2021;
1.3. O Processo Seletivo de docentes efetivos é destinado à atuação nos 
setores de Atendimento Educacional Especializado - AEE, da rede municipal 
de ensino;
1.4. A seleção será realizada por meio de prova dissertativa (de caráter 
eliminatório e classificatório) e entrevista com agendamento (de caráter 
classificatório);
1.5. O processo seletivo realizar-se-á na cidade de São José do Rio Preto/
SP, em local previamente estabelecido, que será divulgado posteriormente 
às inscrições.
2.  DAS ATIVIDADES: 
2.1. As atividades desenvolvidas pelos profissionais de AEE serão destinadas 
exclusivamente aos alunos da Rede Municipal de São José do Rio Preto – SP, 
compreendendo:
2.1.1 - atendimento prioritário às crianças, os adolescentes e os adultos 
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação;
2.1.2 - avaliação, acompanhamento dos estudantes do ensino fundamental 
com defasagem idade/série e significativo prejuízo no rendimento escolar que 
não têm laudo médico, e encaminhamento à Unidade Básica de Saúde - UBS 
ou instituições parceiras;
2.1.3 - a manifestação sobre as Fichas de Observação do Aluno - FOA, 
encaminhadas pelas unidades escolares em que atuam ou outras unidades 
escolares, conforme demanda;
2.1.4 - avaliação pedagógica dos alunos encaminhados pelas FOAs;
2.1.5 - elaboração e execução, semestral, do Plano de Desenvolvimento 
Individual do aluno, elaborado pelo professor especialista – PDI-PE, 
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade;
2.1.6 - preenchimento de Ficha Informativa de Aluno - FIA;
2.1.7 - preenchimento de ficha de registro de atividades desenvolvidas pelos 
alunos;
2.1.8 - organização e atualização mensal do quadro de atendimentos de 
alunos matriculados na Sala de Recursos Multifuncionais - SRM;
2.1.9 - fazer registros e arquivos do material produzido para e pelo 
estudante da Educação Especial que servirão de subsídios para estudos, 
acompanhamento e avaliação; 
2.1.10 - elaboração e execução do Plano de Ensino - AEE da Unidade Escolar, 
contendo a proposta de  trabalho dos setores, SRM polo e seu entorno;
2.1.11 - adequação e execução das atividades propostas no plano de trabalho 
- AEE da Gerência de Educação Especial;
2.1.12 - identificação, elaboração, produção e organização dos serviços, 
recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;
2.1.13 - acompanhamento da funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na classe regular, bem como em outros 
ambientes da escola ou por meio do ensino remoto conforme orientações no 
plano de trabalho - AEE; 
2.1.14 - orientação para os professores e famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;
2.1.15 - disponibilização e orientação quanto ao uso da tecnologia assistiva 
de forma a ampliar habilidades funcionais para promover autonomia e 
participação dos alunos; 
2.1.16 - articulação com os professores da classe regular, visando disponibilizar 
serviços, recursos pedagógicos e de acessibilidade que promovam estratégias 
e participação dos alunos nas atividades escolares;
2.1.17 - orientação e articulação colaborativa junto ao coordenador pedagógico 
e aos professores de classe regular na elaboração, acompanhamento e 
avaliação do Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, elaborado pelo 
professor da classe regular – PDI-PR;
2.1.18 - participação ativa nas formações e na articulação junto aos 
equipamentos multidisciplinares para uma ação em rede no atendimento ao 
estudante da Educação Especial;
2.1.19 - atendimento e orientações às solicitações das unidades escolares 
formadas pelo entorno do setor, no horário estabelecido para visita ou, no 
horário solicitado/agendado pela instituição visitada, com o devido termo de 
comparecimento preenchido e assinado;
2.1.20 - atendimento e orientações aos gestores, professores e demais 
profissionais da educação, estagiários de apoio a inclusão, acompanhante de 
apoio escolar e tradutor/intérprete de Libras, que busquem auxílio na área da 
Educação Especial e inclusão, desde de que relacionados às necessidades 
do estudante em questão e na forma de orientação individual ou coletiva em 
momentos específicos ou em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - 
HTPC;
2.1.21 - participação na reunião intersetorial mensal, estabelecida 
pelas Unidades Básicas de Saúde da macrorregião de atuação, para 
acompanhamento dos casos relacionados aos alunos público-alvo da 
Educação Especial;
2.1.22 - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade.
3.   DOS REQUISITOS PARA ATUAÇÃO
3.1. Ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado;
3.2. Ser Professor de Educação Básica, efetivo, da Rede Municipal de São 
José do Rio Preto- SP;
3.3. Para o exercício da atividade/função, serão exigidos para atuação na 
Educação Especial um dos seguintes requisitos:
a) Diploma ou certificado em Pedagogia e/ou Licenciatura Plena, com 
habilitação na respectiva área de Educação Especial, ou;
b) Diploma ou certificado de Licenciatura em Pedagogia, e especialização na 
área de Educação Especial ou Educação Inclusiva, ou;
c) Diploma ou certificado de Licenciatura em Pedagogia, e aperfeiçoamento 
na área de Educação Especial ou Educação Inclusiva.
4. DAS INSCRIÇÕES E VAGAS:
4.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento das presentes 
instruções e a tácita aceitação de todas as regras e condições estabelecidas 
neste edital e alterações posteriores, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento;
4.2. A inscrição deverá ser efetivada a partir das 8h do dia 30 de novembro de 
2022 até às  17h do dia 07 de dezembro de 2022 pelo link: https://forms.gle/
NDaD5FWLDfhxpfBP7 ;
4.3. Os candidatos deverão inserir no formulário de inscrição os 
documentos que comprovem habilitação necessária para o desempenho da 
função, conforme itens 3.3.a ou 3.3.b ou 3.3.c, digitalizados (frente e verso);
4.4. O candidato que não tiver sua habilitação comprovada será desclassificado 
do processo seletivo;
4.5. Os documentos, conforme itens 3.3.a ou 3.3.b ou 3.3.c, deverão ser 
apresentados (via original e cópia) na convocação para o exercício da função;
4.6. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas 
iniciais;
4.7. Os/as profissionais classificados fora das vagas comporão o cadastro 
de reserva e poderão ser convocados à medida que se fizer necessário, 
dentro das demandas que surgirem, podendo ser convocados/as, a qualquer 
momento, no período de vigência deste edital.
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LEI Nº 14.267 

De 25 de novembro de 2022 
 

Dispõe sobre a destinação da prestação 
pecuniária originada de infração 
ambiental para implementação de 
políticas municipais de meio ambiente e 
urbanismo. 

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

 
Art. 1º As multas aplicadas pelo Município, originadas de infrações pelo 

descumprimento de normas ambientais, poderão ter a prestação pecuniária substituída 
pela conversão de valores para o FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE, para ações voltadas à defesa, preservação, recuperação e promoção do Meio 
Ambiente. 
 

§ 1º O disposto no caput aplica-se ao notificado não reincidente de qualquer 
infração ambiental aplicada por Órgão Competente Municipal, dentro do interstício de 01 
(um) ano, exceto para os casos de reincidência durante o período do recurso da primeira 
infração, até o prazo máximo de 10 dias úteis após a conclusão do recurso o notificado 
não perderá o direito da aplicação do disposto nessa Lei.  
 

§ 2º A solicitação da substituição da infração deverá ser feita no período máximo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação da infração.  
 

§ 3º Em casos de recurso administrativo, o pedido de substituição poderá ser feito 
após o período do recurso, a contar 10 dias úteis após a conclusão do recurso.   
 

§ 4º O devedor pode, a qualquer momento dentro do prazo estipulado nos incisos 
§1º e §2º, cumprir a obrigação pecuniária original, realizadas as atualizações legais nos 
valores. 
 

Art. 2º Será concedido um desconto de 20% sobre o valor total da multa aplicada, 
caso o notificado opte pela conversão de valores conforme estabelecido no Art. 1º desta 
lei. 

 
Art. 3º Os recursos destinados ao FUMDEMA deverão ser aplicados conforme o 

disposto no Art. 5°, da Lei Municipal nº 10.205, de 05 de setembro de 2008. 
 

Parágrafo único. As multas arrecadadas na forma desta lei serão destinadas ao 
fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA, na forma do Art. 4°, 

PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO 
DE AVISO DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL

O Conselho Regional de 
Educação Física da 4ª 
Região, torna público que 
pretende adquirir imóvel 
urbano no município de São 
José do Rio Preto - SP, com 
área construída de no mínimo 
de 300m² para instalação de 
uma unidade seccional da 
autarquia. O imóvel deverá 
atender às especificações 
constantes no edital e anexos 
do Chamamento Público 
nº. 04/2022 – Processo 
nº 1962/2022, disponível 
no site www.crefsp.gov.
br. Os envelopes com as 
propostas técnicas serão 
recebidos até às 14h30min 
do dia 21/12/2022, na sede 
do CREF4/SP, localizada na 
Rua Líbero Badaró, n° 377 
- 16º andar - Centro - São 
Paulo – SP, CEP. 01009-000. 
Dúvidas e esclarecimentos 
pelo e-mail: licitacao@crefsp.
gov.br ou pelo telefone (11) 
3292-1716.
Nelson Leme da Silva 
Junior
Presidente do CREF4/SP

Editais

Prefeitura
Municipal de 
Monte
Aprazível

GOVERNO DE MONTE 
APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL:
93/2022
PROCESSO 
ADMINISTRATIVO:  137/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 
62/2022 OBJETO: Aquisição de 
andadores, muletas, cadeiras 
de rodas, de banho, colchão 
casca de ovo e bomba de 
vácuo aspiradora, destinados 
ao departamento de saúde.
Data da realização da Sessão 
Pública: 15/12/2022
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, 28 de 
novembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito 
Municipal.
Diego Santos Rossini – 
Pregoeiro Oficial.

5. DAS FASES
5.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto de duas fases, constituída de Prova Dissertativa, (de caráter 
eliminatório e classificatório) e entrevista (de caráter classificatório).
 5.2.CRONOGRAMA
5.2.1. A PROVA DISSERTATIVA terá duração de 2 horas e será realizada no dia 19 de dezembro de 2022 às 19h, em 
local divulgado posteriormente, considerando o número de inscritos X disponibilidade de lugares.
5.2.2. A ENTREVISTA terá duração de 30 minutos e será realizada por agendamento, entre os dias 15/01 a 30/01 de 
2023 em local e horário divulgados posteriormente ao candidato.
5.2.3. As informações sobre o local da prova serão divulgados com antecedência de 02 (dois) dias pelo site eletrônico: 
Educação Digital - SME - São José do Rio Preto https://digital.educacao.riopreto.br não podendo o candidato alegar 
qualquer espécie de desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso. 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE
6.1.  DA PROVA DISSERTATIVA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA)
6.1.1 A prova dissertativa visa avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho das 
atribuições da atividade/função, com caráter eliminatório e classificatório, sendo composta de questões dissertativas, 
valendo até 10 (dez) pontos;
6.1.2. A prova versará sobre o conteúdo programático que é parte integrante deste edital (anexo I) e terá duração de 
02 (duas) horas;
6.1.3. Será considerado habilitado na prova dissertativa o candidato que obtiver nota superior a 07 (sete) pontos nesta 
avaliação;
6.1.4.  A correção da prova será feita por 3 avaliadores, sendo a média simples, a nota final da dissertação; 
6.1.5. A data prevista da prova dissertativa e fases posteriores poderá sofrer alterações.
7. ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA PROVA DISSERTATIVA:
7.1. O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, não sendo 
permitido o ingresso após às 19h.
a) dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova. 
b) será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do local 
de prova; 
c) leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de água.
d) recomenda-se o uso de máscara no local de prova. 
7.2. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.
7.3. Será admitido no local da prova apenas o candidato que estiver munido de caneta esferográfica de material 
transparente, com tinta cor azul ou preta, e um dos seguintes documentos de identificação, no original, com foto que 
permita sua identificação, expedido por órgão oficial: 
a) Cédula de identidade (RG);
b) Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997.
7.4. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos quanto à 
realização da prova.
7.5. No ato da realização da prova dissertativa, será fornecido aos candidatos o caderno de questões e a folha 
definitiva personalizada de respostas (contendo o número de inscrição do candidato).
7.6. São de responsabilidade do candidato, a verificação e a conferência dos dados e do material entregue pelo Fiscal 
de Prova da Secretaria Municipal da Educação.
7.7. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando a folha definitiva de respostas e o caderno de 
questões.
7.7.1. O candidato receberá o caderno de questões e responderá na folha definitiva de respostas.
7.7.2. Depois de preenchida, a folha definitiva de respostas deverá ser entregue ao fiscal da sala, pois será o único 
documento válido para correção das provas.
7.7.3 Não será permitida a substituição da folha de respostas personalizada por erro do candidato.
7.8. Não serão computadas emendas ou rasuras, ainda que legíveis. Não deverá ser feita nenhuma marca ou assinatura 
fora do campo reservado às respostas, sob o risco de prejuízo ao desempenho e/ou eliminação do candidato.
7.9. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização de máquina 
calculadora, relógios com calculadora, agendas eletrônicas, telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico.
7.10. Após o término do prazo previsto para a prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar 
respondendo às questões ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
7.11. Deverão permanecer em cada sala de aula os três últimos candidatos até que o último deles entregue sua prova 
e assinando termo respectivo, e deverão sair juntos da sala.
7.12. Não haverá fase de recursos em nenhuma das etapas do processo seletivo.
7.13. A ENTREVISTA terá caráter classificatório, com pontuação máxima de 10 pontos, Apenas para o candidato que 
obtiver a nota mínima na Prova Dissertativa, conforme item 6.1.3 deste edital. 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
8.1. A classificação final do candidato habilitado será a pontuação final obtida na prova dissertativa acrescida dos 
pontos obtidos na entrevista;
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final;
8.3. Em caso de igualdade da pontuação final será aplicado o critério de maior idade para desempate.
9. DA HABILITAÇÃO E DA EVENTUAL DESIGNAÇÃO
9.1. A aprovação do candidato não lhe garante o direito à atribuição para atuar nos setores de Atendimento Educacional 
Especializado, a qual se dará mediante convocação, observados a necessidade e disponibilidade orçamentária da 
Secretaria Municipal de Educação e desde que haja atendimento à disponibilidade financeira e orçamentária municipal.
9.2. As vagas disponíveis serão atribuídas pela Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação 
de acordo com a constituição do setor em razão da demanda local.
9.3. Não será permitido ao candidato designado e habilitado a escolha do setor de trabalho.
9.4. O candidato convocado que não se apresentar no prazo solicitado pela Gerência de Educação Especial, ou 
desistir da vaga, será automaticamente excluído do processo seletivo.
9.5. Atuação em dois períodos, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, podendo, também, atuar o professor 
de 35 horas com 5 horas de carga horária suplementar, obedecendo as diretrizes da Lei Complementar nº 138/2001 
(arts. 7º, 20, 28 e 29) e alterações posteriores, organizadas pelo Plano de Trabalho de AEE da Gerência de Educação 
Especial
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1  Os docentes aprovados em processo seletivo e convocados para atuação no AEE serão reconduzidos para o 
ano subsequente, após avaliação técnica anual de desempenho profissional que será realizada pela Gerência de 
Educação Especial, orientada pelo plano de trabalho do AEE, pela Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 
2009, e Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, podendo utilizar ferramentas 
de consultas às escolas.
10.2 Os docentes que não cumprirem os requisitos propostos na avaliação técnica anual, não serão reconduzidos à 
função de professor de AEE e deverão retornar ao exercício de suas atividades de origem na escola com sede de 
exercício.
10.3 As vagas para a função de professor de AEE serão ofertadas de acordo com a constituição do setor em razão 
da demanda local, após estudos e análises das especificidades existentes apresentadas pela Gerência de Educação 
Especial, autorizadas pela Secretária Municipal de Educação.
10.4 Se houver a necessidade de readequação das atribuições de setores em razão do cessar das designações 
dos professores de AEE que atuem em funções correlatas dentro da esfera da Educação Especial, os docentes 
supracitados retornarão ao posto anterior e os setores serão reorganizados pela Gerência de Educação Especial.
10.5 No caso de fechamento ou reorganização de setores, a permanência do professor na função obedecerá a 
classificação pela pontuação do último anexo de atribuição expedido pela Gerência de Educação Especial.
10.6. O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de (01) um ano, após homologação  de seu resultado 
final, e poderá ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
10.7. As atribuições do professor de AEE são regidas pela Resolução SME Nº 06/2021. - de acordo com as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto/SP.
10.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Educação. 
São José do Rio Preto, 28 de novembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação
Deise Cardoso Maciel
Diretoria Pedagógica
Carla Cristina Pereira Job
Gerente da Educação Especial
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parágrafo VIII, da Lei Municipal nº 10.205, de 05 de setembro de 2008, aplicando-se 
obrigatoriamente 10% do montante arrecadado em ações de reflorestamento.  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir do primeiro dia do exercício seguinte a data 

da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
25 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
AUTÓGRAFO Nº 15.789/2022 
Projeto de Lei nº 083/2022 
Aprovado em 09/08/2022, na 42ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 041/22 rejeitado em 22/11/2022, na 57ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo 
 
 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Robson Ricci 
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58ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

29 DE NOVEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS 
 
01 - Veto Total nº 38/22, ao autógrafo nº 15.750/22, originado do Projeto de Lei nº 74/22, de autoria do 
Ver. Renato Pupo, que dispõe sobre a instituição do programa de prorrogação da Licença-Maternidade. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 – Veto Total nº 44/22 ao autógrafo nº 15.794/22, originado do Projeto de Lei nº 129/22, de autoria do 
Ver. Pedro Roberto, que dispõe sobre o tombamento de imóvel localizado na rua Voluntários de São 
Paulo, nº 3.136, matricula nº 16.601, localizado no centro de São José do Rio Preto, de propriedade da 
família Homsi. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
03 – 20/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 649, de 05 de janeiro de 2021, que institui o Código de Obras 
e Edificações no Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
 
04 – 127/22 - DO EXECUTIVO – 2ª 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) 
 
05 – 158/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT   
Autoriza o Município de São José do Rio Preto a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento 
do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.  
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
06 – 463/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Institui o programa “Empresa Viva O Esporte” no município de São José do Rio Preto – SP.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
 
07 – 174/22 – VER. RENATO PUPO – 2ª 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)  
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III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
IV – VOTAÇÃO SECRETA    

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
 Presidente da Câmara – 25/11/2022 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 699 

De 25 de novembro de 2022 
 

Dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e 
Cultura "Prof. Dr. Aziz Ab’Saber" – CIECC e dá outras 
disposições. 

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

Art. 1º O Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura "Prof. Dr. Aziz 
Ab’Saber", doravante denominado CIECC, localizado na Av. João Batista Vetorazzo, 500 
- Distrito Industrial Ulysses Guimarães, Município de São José do Rio Preto-SP, 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei Complementar nº 346, de 18 
de agosto de 2011, será regido nos termos desta Lei Complementar.  

 
§ 1º O CIECC constitui-se em uma estrutura pedagógica, científica e cultural 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação, organizada em Departamentos Integrados. 
 

§ 2º O CIECC será administrado em conjunto com o Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas (IBILCE), câmpus da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
de São José do Rio Preto, SP, por meio de convênio próprio destinado a esse fim. 

 
§ 3º O CIECC tem como objeto geral promover e difundir as áreas do 

conhecimento acadêmicos no Município no que tange às Ciências Exatas, Biológicas e 
Humanas, bem como promover a melhoria da educação no município. 

 
Art. 2º Compete ao Centro Integrado de Educação, Ciências e Cultura - CIECC:  
 
I – apoiar e realizar ações de cunho educacional que promovam o conhecimento 

científico; 
 
II – viabilizar a integração das atividades socioculturais, nos âmbitos municipal, 

regional e estadual, com ênfase especial às Ciências Física, Química e Biológica, além da 
Astronômica, Matemática e Letras;  

 
III – integrar a comunidade em um processo de educação continuada, através do 

qual os indivíduos possam exercer com maior consciência, conhecimento e maturidade a 
cidadania; 

 
IV - manter intercâmbio com instituições científicas, nacionais e internacionais, 

nas diversas áreas e níveis, estabelecendo-se como referência;  
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V - fomentar a aprendizagem das Ciências nos diversos níveis cognitivos e nos 
vários segmentos institucionais, públicos e privados;  

 
VI - identificar a estrutura de conceitos intuitivos e de senso comum, 

transformando-os em ensaios de construção e de experimentação, atingindo a formação de 
conceitos científicos;  

 
VII - estruturar e difundir, através de cursos, palestras e atividades afins, o 

conhecimento adequado em profundidade no que diz respeito aos conceitos e aos 
conteúdos na área educacional e de metodologia científica;  

 
VIII - incentivar uma nova leitura do mundo natural que, integrada às diversas 

disciplinas e rompendo com limites estabelecidos por critérios estanques, possa formar e 
realizar a ruptura de noções dogmáticas e desenvolver, intelectualmente, uma nova 
concepção da realidade;  

 
IX – constituir-se como fórum de discussão e debate Filosófico, com abrangência 

Ética, Fenomenológica e Estética, nas inferências contemporâneas, no que tange e abrange 
às diversas formas de Ciência;  

 
X – prospectar e reforçar a formação de jovens em idade escolar que foram 

identificados como tendo altas habilidades ou talentos; 
 

XI – agir como catalisador para a formação continuada de professores e de outros 
profissionais que atuam na educação básica. 

 
Art. 3º O CIECC terá a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições 

respectivas:  
 

I - Coordenação Geral: função exercida pelo coordenador do Centro, sendo 
responsável por supervisionar de forma geral os trabalhos, indicar as metas anuais, zelar 
pelo cumprimento dessas metas, participar da seleção e do acolhimento de novos 
funcionários, realizar trocas de funcionários mediante justificativa, celebrar e cancelar 
convênios com entes públicos ou privados, apresentar relatório anual das atividades 
realizadas. O referido relatório deve ser submetido ao Conselho Deliberativo, com cópia 
encaminhada à Prefeitura Municipal, ao IBILCE/UNESP e ao Conselho Municipal de 
Educação, sendo mandatória sua apresentação oral em uma palestra pública com ampla 
divulgação, antes da avaliação do Conselho.  

 
II - Departamento Científico: composto por um Coordenador Científico, um 

responsável por cada Espaço Científico e Monitores. Compete a cada um desses três 
segmentos: 
 

a) Coordenador Científico: promover, coordenar e dirigir as atividades científicas 
do Centro, exceto as ligadas à área Astronômica. 
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b) Responsáveis por Espaços: os espaços de amostras científicas são compostos 
de ambientes que enfatizam, do ponto de vista formativo e educacional, determinada área 
do conhecimento humano. Os responsáveis por esses espaços devem zelar pela 
manutenção dos materiais contidos neles e materiais separados como reserva, criar novos 
experimentos para evidenciar aspectos de interesse, selecionar e treinar monitores nos 
conceitos abordados e no lidar com o público, sob supervisão do Coordenador Científico. 
 

c) Monitores: alunos bolsistas, que realizam tarefas de apoio, tais como 
acompanhamento de grupos, zelo pela segurança dos visitantes e esclarecimento de 
dúvidas aos interessados. 
 

III - Departamento de Astronomia: composto por um coordenador e um monitor, 
que devem realizar eventos e dirigir o Planetário, o Observatório e o terraço de 
Observação. Poderá ser requerido, junto ao Coordenador Geral, o apoio de outros 
monitores do CIECC para apoiar ações específicas.  

 
IV - Departamento de Desenvolvimento de Potenciais e Talentos (DDPT): 

voltado para o desenvolvimento de atividades, preferencialmente para alunos da rede 
pública municipal, que apresentam altas habilidades ou talentos nas diferentes áreas do 
saber, sendo composto por um coordenador e auxiliares designados pela Secretaria da 
Educação do Município. Podem ser também alocados monitores nesse departamento, 
desde que haja recursos e aprovação do Conselho Deliberativo. 
 

V - Departamento de Formação Continuada de Educadores (DFCE): voltado 
para o desenvolvimento de programas e de projetos, especialmente, por meio da 
integração entre Universidades e Rede Municipal de Ensino, que contribuam para a 
formação continuada de educadores e de pessoal de apoio educacional, priorizando 
Professores de Educação Básica das diferentes disciplinas do currículo. Ele deve ser 
composto por um coordenador e auxiliares designados pela Secretaria Municipal de 
Educação. Monitores podem também ser designados para atuarem junto a esse 
departamento, desde que haja recursos e aprovação do Conselho Deliberativo. 

 
VI - Departamento de Administração: zelar pela segurança, manutenção e 

agendamento de visitas ao Centro. A segurança será realizada pela Guarda Municipal, 
contando com pessoal no local as 24 horas do dia. A manutenção deverá ser realizada 
pelos setores competentes da Prefeitura, como jardinagem, alvenaria e outros. Um 
secretário deve ser responsável por esse departamento, ele deve fazer parte do quadro do 
CIECC e ser responsável por organizar os agendamentos, fazer a ligação com a Prefeitura 
e o IBILCE, atender às ligações e outras atividades designadas. Pode, a critério do 
Conselho Deliberativo e disponibilização da Prefeitura, haver auxiliares para essas 
funções. 

 
§ 1º Todos os funcionários envolvidos deverão colaborar com as atividades 

propostas pela Coordenação Geral, ouvidos os Departamentos e voltadas à difusão do 
conhecimento. 
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§ 2º Todos os departamentos devem enviar relatórios ao Coordenador Geral, pelo 
menos, um mês antes de findar o prazo para encaminhamento do relatório geral, sobre as 
atividades realizadas ao longo do ano para serem incorporadas ao relatório completo do 
CIECC. 

 
§ 3º Todos os contratos serão necessariamente avaliados a cada dois anos e o 

Conselho Deliberativo deverá indicar a sua continuidade ou não. 
 

Art. 4º O Coordenador Geral deverá ter reconhecida penetração na área científica, 
sendo indicado pela Congregação do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
(IBILCE), câmpus da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de São José do Rio Preto, 
SP. A indicação do Coordenador Geral deverá ter periodicidade de dois anos e ser 
analisada pela Conselho Deliberativo do CIECC e, caso aprovada, a nomeação será feita 
por decreto próprio da Prefeitura Municipal. 

 
§ 1º O Coordenador Geral fará jus a uma bolsa de estudos, para aprimorar seus 

conhecimentos nos tópicos que são objetivos do CIECC e pesquisar sobre a melhor forma 
de implementação das ações, no valor de dois e meio salários mínimos. 
 

§ 2º Em caso de não aprovação da indicação, novo nome deverá ser indicado pelo 
IBILCE/UNESP. Nomes não aprovados não poderão ser reapresentados no mesmo 
período. O limite máximo de rejeição é de dez nomes; caso se tenha chegado a esse 
número, o próximo deverá ser automaticamente o indicado. 

 
§ 3º Não há restrição à recondução do Coordenador Geral, desde que sejam 

seguidos os trâmites administrativos. 
 

§ 4º Cabe ao Conselho Deliberativo, órgão máximo do CIECC, dispensar o 
Coordenador Geral, através de decisão e justificativa encaminhada à Prefeitura. 

 
§ 5º O Coordenador Geral poderá dispensar pessoal que não esteja cumprindo a 

contento suas atribuições, desde que ouvido o superior imediato e com anuência do 
Conselho Deliberativo.  

 
Art. 5º Ficam criados 02 (dois) cargos em Comissão, referência C-3, a serem 

providos por coordenadores responsáveis pelos departamentos DDPT e DFCE. 
 

Art. 6º Os demais membros do estafe serão contratados via Fundação sob 
supervisão do Coordenador Geral, que poderá indicar pessoas para acompanharem e/ou 
participarem do processo seletivo. 

 
§ 1º O Conselho Deliberativo deverá sempre ser cientificado dos processos 

seletivos em andamento.   
 

§ 2º Com anuência do Conselho Deliberativo, a Prefeitura poderá indicar auxiliares 
adicionais para atuarem nos diversos Departamentos do CIECC. 
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Art. 7º Os Monitores são estudantes maiores de 18 anos selecionados pelos 

Coordenadores dos Departamentos envolvidos, com critérios por eles estabelecidos e 
aprovados pelo Coordenador Geral. 

 
Parágrafo único. Os monitores receberão bolsas de estudo não inferiores a meio 

salário mínimo e seu número é estabelecido pela necessidade e disponibilidade de 
recursos. 

 
Art. 8º O CIECC é regido por um Conselho Deliberativo, que deverá se reunir 

mensalmente, com despesas ressarcidas, composto por sete conselheiros, três indicados 
pela Prefeitura Municipal, três pelo IBILCE/UNESP e um pelo Conselho Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto, SP. Preside o conselho o conselheiro de maior 
titulação acadêmica; havendo empate, assume o de maior idade. 

 
§ 1º O presidente tem o voto de qualidade. 

 
§ 2º Em caso de necessidade, o Coordenador Geral pode ser chamado para 

esclarecimentos, entretanto fica vetada sua participação como conselheiro.   
 

§ 3º O Conselho Deliberativo é soberano em suas decisões, constituindo a última 
instância de recursos ou apelações dentro da estrutura do CIECC.  

 
§ 4º O Conselho Deliberativo deverá elaborar o Regimento Interno do CIECC no 

prazo de um ano, contado a partir de sua posse. 
 

Art. 9º Os recursos financeiros para manutenção do CIECC devem corresponder, 
no mínimo, a 0,1% da Receita Líquida do Município, mantendo, assim, uma 
previsibilidade e permitindo programar as suas atividades. 

 
§ 1º O Poder Executivo criará uma Fundação de Direito Público, com atribuições 

apresentadas em seu estatuto, que deverá ser responsável pela gestão dos fundos de 
manutenção do Centro. 

 
§ 2º Fundos adicionais podem ser solicitados para atender a propósitos específicos, 

tais como complementação orçamentária, construções e consertos de equipamentos. 
 

§ 3º Recursos destinados ao Centro providos de doações, projetos com destinação 
de recursos de cunho geral e outros deverão ser incorporados ao Fundo de manutenção.  

 
§ 4º Todos os recursos obtidos devem ser usados no sentido de atingir os objetivos 

do CIECC. Os recursos não utilizados em um período podem ser acumulados para serem 
usados em períodos subsequentes. 
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§ 5º Recursos próprios podem ser gerados, observando a legislação vigente, por 
atividades específicas do Centro, como exploração de venda de alimentos e venda obtida 
de material voltado à divulgação científica, como livros e brinquedos educativos.  

 
Art. 10 Como período de transição, estabelecem-se 120 (cento e vinte) dias para 

adequação do CIECC à nova estrutura, com a revogação das disposições em contrário na 
Lei Complementar nº 104, de 22 de julho de 1999. 

 
Art. 11 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
25 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
AUTÓGRAFO Nº 15.716/2022 
Projeto de Lei Complementar nº 020/2021 
Aprovado em 26/04/2022, na 27ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 027/22 rejeitado em 22/11/2022, na 57ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Prof. Dr. Elso Drigo Filho 

anl/ 
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CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 18/2022 

(58ª Sessão Ordinária – 29/11/2022) 

      Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos em sequência abaixo, para deliberação dos projetos a que se 
referem em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 58ª Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 29/11/2022. 

Itens/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-
Assunto  
 
01 – 1554/22            12(doze) Vers.              Projeto de Lei  nº 172/22,      do 
Ver. Ver. Diego Mahfouz Faria Lima(C/EMENDAS),  que cria a premiação 
"Educador Destaque" para professores e gestores da educação infantil, ensino 
fundamental e médio na rede pública de ensino do município de São  José do 
Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
 
02 – 1578/22          14(quatorze) Vers.          Projeto de Lei  nº 178/22,      do 
Ver. Bruno Marinho,. Que dispõe sobre a suspensão da interrupção de 
prestação de serviços de água e esgoto para usuários residenciais em 
decorrência de inadimplência na cidade de São José do Rio Preto e distritos de 
Engenheiro Schimitt e Talhados, anualmente, entre os dias 15 de dezembro a 10 
de janeiro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
 

Diretoria Legislativa 
25 de Novembro de 2022 

 
 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 

 

DL  


