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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1934
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora AURIDES 
GONÇALVES PEREIRA FURTIL, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Enfermeiro Padrão, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.7/0122/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1935
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001,
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ROSANA DESIDERIO SILVEIRA ROCHA SAAD, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.7/0123/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1936
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora MARIA 
MARTINS DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0124/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1937
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora MARIA 
CRISTINA BRANCO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Coordenador Pedagógico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0125/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI

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

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1938
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
MINERVINA HELOISA MILANI, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0126/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1939
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao senhor JOSÉ 
ANTONIO CARVALHO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Enfermeiro, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0127/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1940
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001,
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora DELVÂNIA 
DONIZETE MARQUES OLIVEIRA DE SOUZA, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0128/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1941
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001,
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora ANDREIA 
BUENO DE CARVALHO GOMES, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0129/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 

Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1942
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ANA PAULA DA COSTA CECATO, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0130/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1943
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora GISELI 
PERES BIGARAM BORGUEZAN, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB II, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0131/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1944
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ROSANGELA ROBERTA DE SOUZA MUSSATTO, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0132/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1945
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
VERA LUCIA TRINDADE, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor - PEB I, nível médio.
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Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0133/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE 
OBRA EIRELI
CONTRATO PRE/0162/21
Considerando manifestação do Depto. Obras. Considerando previsão 
contratual na Cláus. 4ª, itens 4.2.11, 4.2.15 e 4.2.16. Fica a contratada 
supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR ESCLARECIMENTOS 
E REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
IMEDIATAMENTE. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. A inércia ou não cumprimento dos 
prazos estabelecidos implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
EMPENHO 7629/2022 
Notifico o representante legal da contratada, para entregar/montagem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
EMPENHO 25134/22
CONTRATADA: SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 25136/22 E 25206/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHOS 25156/22 E 25257/22
CONTRATADA: COMERCIAL CUIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 23822/22
CONTRATADA: CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
EMPENHO 25239/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 05/21; Contrato: TOP/0012/21
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do contrato supramencionado, fica 
reajustado em aproximadamente 11,73113% sob o saldo contratual 
atualizado, correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de 
Jun/21 a Mai/22. SMMAU – Katia R. P. Casemiro
EXTRATO 
9º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 01/18; Contrato: COC/0006/18
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 10,543590% do valor atual, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Mar/21 a 
Fev/22. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 553/2022
CONTRATO nº PRE/0268/22
CONTRATADA: SUPREMA SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de carros de transporte e escada para o Hospital 
Municipal – Itens 1,2,3,5 - SMS – Aldenis A. Borim – Prazo de 
Vigência: 12 meses. Valor total: R$101.437,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 553/2022
CONTRATO nº PRE/0269/22
CONTRATADA: CIRURGICA OURO VERDE – COM DE MAT 
MEDICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de carros de transporte e escada para o Hospital 
Municipal – Itens 8 e 9 - SMS – Aldenis A. Borim – Prazo de Vigência: 
12 meses. Valor total: R$15.215,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: FERNANDO ROGERIO MARTINS EPP – Empenho nº 
26496/2022 – R$1.147,50
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: FERNANDO ROGERIO MARTINS EPP – Empenho nº 
26497/2022 – R$1.147,50
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 – Empenho nº 
26492/2022 – R$10.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 – Empenho nº 
26493/2022 – R$10.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: LUZ LED ILUMINAÇÃO EIRELI ME – Empenho nº 
26494/2022 – R$7.557,55
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: LUZ LED ILUMINAÇÃO EIRELI ME – Empenho nº 
26495/2022 – R$7.557,55
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 681/2022
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ATA Nº 0952/22
CONTRATADA: FERNANDO DAUD IMAGENS LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de monitoramento com drones/ 
vant em áreas do Município –Valor Unitário – Item 1 – R$790,00 - 
SMSG – Ulisses R. Almeida– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 623/2022
CONTRATO nº PRE/0270/22
CONTRATADA: MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 
MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de caixa de instrumental – Item 1- SMS – Aldenis 
A. Borim – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$1597.179,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL NO BAIRRO 
LUZ DA ESPERANÇA (RUA MANOEL RICARDO ESQ. C/ RUA JOSÉ 
BARBOZA ROCHA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO 
E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. 
De ordem da Secretaria Municipal de Educação, comunico a 
suspensão “sine die” do andamento deste procedimento licitatório.  
A continuidade do processo, quando autorizada, será comunicada 
através de publicação na imprensa oficial inclusive quanto a 
redesignação das datas de protocolo e de abertura dos envelopes. 
Vai o presente comunicado publicado no site www.riopreto.sp.gov.
br , no link “Portal de Compras” e publicado por extrato na imprensa 
oficial. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Contratações Públicas
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 670/2022, 
processo 15.566/2022 objetivando Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de viaturas para uso da polícia 
militar. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/12/2022. 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.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 722/2022 – Processo n.º 
15.950/2022 
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de aplicação 
de concreto simples, serviços e agregados nas vias públicas do 
município. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Por não ter sido apresentada nenhuma proposta o presente pregão 
restou DESERTO. Celia Candida Faria - pregoeira
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO. 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 542/2022 – Processo 15.049/2022
Objeto: aquisição de mobiliários para a sala do empreendedor 
(divisão de apoio as ações de apoio ao credito municipal) e gabinete 
da Secretaria Mun. de Desenv. Econômico e Neg. de Turismo. 
Sessão pública realizada on line com início dia 14/10/2022, sendo 
o pregão declarado fracassado. Houve manifestação de intenção de 
recurso pela empresa CATARINA MARIA BASSO DE CARVALHO 
(apresentou as razões recursais). Não houve apresentação de 
contrarrazões. Instada a se manifestar a Secretaria manteve a 
decisão quanto a desclassificação da recorrente, manteve a decisão 
prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao 
Sr. Secretário Mun. de Desenv. Econômico e Neg. de Turismo que 
ratificou a decisão da pregoeira, negando provimento ao recurso. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
Posto isto declaro o pregão fracassado. Jorge Luis de Souza - 
Secretário Mun. de Desenv. Econômico e Neg. de Turismo. O inteiro 
teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de Compras 
e nos autos do processo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 669/2022 
– PROCESSO Nº 15.548/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de extrato e molho de 
tomate para atendimento as demandas de alimentação escolar, 
assim como outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 02/12/2022 às 10:00h 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 7484/2022
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos da EMPRO)
CONTRATO Nº: 026/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: SERVICE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO Aquisição de 05 (cinco) subscrições e suporte ao produto 
Oracle Linux Server e demais sistemas operacionais compatíveis 
com kernel RedHat Linux. 
VALOR: R$ 35.471,95 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e 
um reais e noventa e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses, , contando a partir de 02 de dezembro de 
2022
DATA DO CONTRATO: 24 de novembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 30 de novembro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETOCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica que 
na sessão pública de 29/11/2022, às 08:30 horas, de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para PERMISSÃO DE USO 
PARA SALA VIP - SV 01 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala 
de Espera, a empresa EXPRESSO ITAMARATI S.A., CNPJ sob nº 
59.965.038/0001-41, nos termos do processo licitatório em questão, 
apresentou a melhor oferta, consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022
SALA VIP – SV02
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 
3.465,92.
Aos 29/11/2022 às 09:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 

Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 29/11/2022 – 09:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes  
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022
SALA VIP – SV03
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 
3.465,92.
Aos 29/11/2022 às 10:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 
Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 29/11/2022 – 10:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 29/11/2022, às 13:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 04 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VTR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA – CNPJ 18.538.045/0001-
80, nos termos do processo licitatório em questão, apresentou a 
melhor oferta, consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 29/11/2022, às 14:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 05 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VTR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA – CNPJ 18.538.045/0001-
80, nos termos do processo licitatório em questão, apresentou a 
melhor oferta, consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 29/11/2022, às 15:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 06 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, nos termos do processo licitatório 
em questão, foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não 
atendimento dos item 10.2 d - Habilitação Jurídica, não apresentando 
cópia autenticada do ato constitutivo e dos documentos pessoais 
dos seus representantes e item 10.3, i – Regularidade Fiscal, em 
sendo permissionária apresentar certidões negativas de débitos 
CPFL e SEMAE, e por ser a única empresa licitante, tendo em vista o 
interesse público e a economia processual, nos termos   nos termos 
do Art. 48, § 3º da Lei 8666/93, concede a comissão de licitação o 
prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da Publicação no Diário Oficial 
Municipal, para apresentar novo documento de habilitação, sanados 
os respectivos vícios, e aguarde o agendamento de nova sessão; 
consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 30/11/2022, às 08:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 06 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, nos termos do processo licitatório 
em questão, foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não 
atendimento dos item 10.2 d - Habilitação Jurídica, não apresentando 
cópia autenticada do ato constitutivo e dos documentos pessoais dos 
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seus representantes e item 10.3, i – Regularidade Fiscal, em sendo permissionária apresentar certidões 
negativas de débitos CPFL e SEMAE, e por ser a única empresa licitante, tendo em vista o interesse 
público e a economia processual, nos termos   nos termos do Art. 48, § 3º da Lei 8666/93, concede a 
comissão de licitação o prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da Publicação no Diário Oficial Municipal, para 
apresentar novo documento de habilitação, sanados os respectivos vícios, e aguarde o agendamento de 
nova sessão; consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 30/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022
SALA VIP – SV08
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 09:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 09:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022
SALA VIP – SV09
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 10:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 10:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2022
SALA VIP – SV10
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 13:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 13:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022
SALA VIP – SV11
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 14:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 14:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza  
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022
SALA VIP – SV12
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 15:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
5º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 018/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 36 - medindo 12,60 m²
PERMISSIONÁRIA:-  Aparecida Donizeti Novaes Correia
ATIVIDADE:- Tabacaria
PERÍODO:- 08/11/2022 a 07/11/2023
T.P. USO:- R$ 1.405,00(Um mil, quatrocentos e cinco reais)
São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2.022.
5º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 020/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 37 - medindo 15,60m²
PERMISSIONÁRIO:- Bazar De Ville Ltda
ATIVIDADE:- Comércio de artigos de relojoaria, joalheria, bijuteria, presentes e armarinhos em geral
PERÍODO:- 08/11/2022 a 07/11/2023
T.P. USO:- R$ 891,00(Oitocentos e noventa e um reais)
São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2.022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.205 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUIS FERNANDO GALHARDO, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 989, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): LUIS FERNANDO GALHARDO
Resultado: aplicação do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 61, da Lei Complementar nº 664/2021 e o 
consequente arquivamento. 
Advogado: Marcel Lelis Moreira – OAB/SP. 268.103 
PORTARIA N.º 1.042 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Hione Maria Soares e Diego 
Ferreira Paulo, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, 
garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta Portaria, 
decorrentes da apuração dos da Sindicância instaurada pela Portaria nº 900 de 06 de setembro de 2022, 
cujos autos seguem anexo, para que o servidor SIMÃO PEDRO DE SOUZA, responda como incurso nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IV, IX e XI do artigo 204; inciso I do artigo 205; todos da 
Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público. 
PORTARIA N.º 1.043 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Rosemeire 
Rodrigues Costa Macedo, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista as intercorrências 
narradas no Interno nº 218/2022 da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que segue anexo, o servidor 
SALIM VICENTE DE MORAIS, responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, 
III e IV do artigo 204; inciso XV do artigo 205 e inciso XIII do artigo 220; todos da Lei Complementar n.º 
05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público. 
PORTARIA N.º 37.206 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 
2017,
Considerando o 2º Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – 
PRAA, instituído pela Portaria nº 36.985 de 12 de setembro de 2022, bem como a publicação do resultado 
final efetuado através da Portaria nº 37.100 de 27 de outubro de 2022;
Considerando que em 21 de novembro de 2022 foi dada posse e exercício aos novos servidores 
aprovados no Concurso Público nº 04/2019, para o cargo de Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação obtida no 2º Processo de 
Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.985 de 12 de 
setembro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

ADRIANO OLIVARES EDUCAÇÃO GABINETE DO 
PREFEITO

01/12/2022 

ANA PAULA DE CARVALHO ABATI EDUCAÇÃO TRÂNSITO 01/12/2022

CAMILA JABER CARARETO EDUCAÇÃO PGM 01/12/2022

EDSON FERREIRA LOPES JUNIOR SAÚDE TRÂNSITO 05/12/2022

FRANCIELE FERREIRA BELLINI EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

01/12/2022

JULIANA FREITAS SILVA EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE 01/12/2022

LEANDRO SANT ANA THEODORO TRÂNSITO AGRICULTURA 01/12/2022

MARCELA MARIA DA SILVA SARTORI 
CARDOSO

SAÚDE MEIO AMBIENTE 05/12/2022

TAIS CARLA BALDIN CASSEMIRO EDUCAÇÃO HABITAÇÃO 01/12/2022

TATIANA REGINA SOARES MATOS SAÚDE TRÂNSITO 05/12/2022

WYLLAMES NORBERTO DA SILVA EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 01/12/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 15:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza  
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

LEI Nº 14.270
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
Denomina “Parque Municipal Olinda Addas Tarraf” o Parque composto pela Área Verde 09 e pela Área 
Institucional 06 do loteamento Residencial Setsul II, localizado entre a Avenida Projetada 02, a Rua 
Projetada 12, a Rua Projetada 31 e a Rua Projetada 41, do mesmo loteamento.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Parque Municipal Olinda Addas Tarraf” o Parque composto pela Área Verde 09 e 
pela Área Institucional 06 do loteamento Residencial Setsul II, localizado entre a Avenida Projetada 02, a 
Rua Projetada 12, a Rua Projetada 31 e a Rua Projetada 41, do mesmo loteamento.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações específicas 
do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV – EXERCÍCIO DE 2023
Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV
1ª Versão – Novembro de 2022
Edinho Araújo
Prefeito Municipal
Jair Moretti
Diretor Superintendente
Conselho Municipal de Previdência 
Angelo Bevilacqua Neto – Presidente
Wilclem de Lazari Araújo – Membro Titular
Rosycarmen Pontes Gestal Alvares – Membro Titular
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Giuliano Cleber Coltro – Membro Titular
Teresa Cristina Sicoli Vilela – Membro Titular
Rosimere Cleide Souza Desiderio – Membro Titular
Silvana Aparecida da Rocha Delfino – Membro Suplente
Andréia Peres – Membro Suplente
José Martinho Wolf Ravazzi Neto – Membro Suplente
Adriana Rambiaolo Tonin – Membro Suplente
Carlos Henrique de Oliveira – Membro Supleente
Fernanda Bruschi Porto – Membro Suplente 
Conselho Fiscal 
João Pedro Fortunato Delarmelino Silva – Presidente
Roberto Carlos Menoni Junior – Membro Titular
Daniel Henrique Martins Biot – Membro Titular
Rosimere Cleide Souza Desidério – Membro Titular
Dimas Fernandes – Membro Suplente
Fabiano Luís Medeiros Sanches – Membro Suplente
Victor Hugo Yamamoto – Membro Suplente
Aline Caroline Mancera de Carvalho Mendonça – Membro Suplente
Comitê de Investimentos
Patrícia Nato Toninato Bartolomei - Coordenadora
Adriano Antonio Pazianoto - Membro
Daniel Matins Biot - Membro
Hélio Antunes Rodrigues - Membro
Mário José Piccarelli de Castro – Membro
INTRODUÇÃO
O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
doravante denominada RIOPRETOPREV, é uma autarquia constituída na forma da legislação pertinente 
em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. 
Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 
Complementar nº 139, de 28 de dezembro de 2001 e suas alterações e a Resolução CMN nº 4.963/2021, 
que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado 
pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV. 
A presente Política de Investimentos (P.I.) foi discutida e aprovada pelo Comitê de Investimentos da 
RIOPRETOPREV na reunião ordinária do dia 18 de novembro de 2022 e pelo Conselho Municipal de 
Previdência na reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2022.
A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS, pois a adequada administração 
dos ativos é fundamental para que se assegure a sua sustentabilidade. Sua formulação representa 
instrumento para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, 
diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na 
avaliação de seus riscos. Seu conteúdo deve ser disponibilizado anualmente à Secretaria de Previdência 
por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme art. 101, §4º e art. 241, IV, “a” 
da Portaria MTP nº 1.467/2022.
A Política de Investimentos não se limita à obrigatoriedade de elaboração de um documento anual, mas 
se constitui em importante instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade 
a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação, diretrizes 
e metas de investimentos, bem como permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de 
acompanhamento, os resultados que forem alcançados durante a sua execução.
Compõe a presente política de investimentos os seguintes elementos:
a) Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; objetivos e diretrizes 
que orientam a gestão do fundo para o ano seguinte; cenários que pautam as projeções financeiras, 
tendo em vista os limites de enquadramento para aplicação por segmento e modalidade, definidos na 
Resolução CMN nº 4.963/2021.
b) Definição das estratégias de alocação; resultados esperados das projeções financeiras; limites 
mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de investimento para cada segmento de aplicação 
financeira. 
c) Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de 
credenciamento para escolha das instituições financeiras e dos produtos financeiros onde os recursos do 
RPPS serão aplicados.
2.  DEFINIÇÕES
Ente Federativo: Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo
Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
RIOPRETOPREV
CNPJ: 04.841.899/0001-26
Meta de Retorno Esperada: IPCA + 5,02%a.a.
Categoria do Investidor: Qualificado
3.  DIRETRIZES GERAIS
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta Política de Investimentos buscam garantir, 
ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre 
ativos e passivos da RIOPRETOPREV, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos 
através de critérios estabelecidos.
Esta Política de Investimentos entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023. O horizonte de planejamento 
utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro 
de 2023.
O referido documento está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022 
que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social 
instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como estabelecem os parâmetros 
mínimos para as alocações de recursos e limites utilizados, sejam eles de concentração por veículo, 
emissor e ou segmento; o modelo de gestão a ser utilizado;  a meta de rentabilidade perseguida e seus 
acompanhamentos.
Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçamento dos ativos financeiros 
e gerenciamento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução CMN nº 
4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022.
Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante 
a vigência deste instrumento, esta Política de Investimentos e os seus procedimentos serão alterados 
gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme 
definições constantes na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022. Caso seja 
necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, 
sempre com o objetivo de preservar os interesses da RIOPRETOPREV, desde que este plano não seja 
contrário ao arcabouço legal constituído.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias 
da nova legislação for excedido, a RIOPRETOPREV deverá comunicar oficialmente a Secretaria de 
Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.
É parte integrante desta política de investimentos a Política de Gestão de Riscos 2023.
4. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS)
A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022 
e o Manual do Pró-Gestão RPPS (versão 3.3, de 2022), tem por objetivo incentivar a RIOPRETOPREV 
a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e 
passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá 
que os envolvidos no processo decisório de alocação dos recursos garantidores cumpram seus códigos 
de conduta pré-acordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres. 
Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da 
Política de Investimentos, que deve submetê-la para aprovação ao Conselho Municipal de Previdência, o 
órgão superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da Instituição. 
Ainda de acordo com os normativos, este documento estabelece os princípios e as diretrizes a serem 
seguidas na gestão dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, 
sob a administração deste Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto, 
visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, e a solvência do plano.
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela 
legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-
las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.
5. COMITÊ DE INVESTIMENTOS
De acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022, especificamente a Seção I do Capítulo VI, combinado com 
a Lei Complementar nº 566, de 28 de junho de 2018, em seu artigo 9º, que alterou a composição e os 
termos de funcionamento do Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, o Comitê de Investimento 
desde a publicação da norma, é composto por 5 (cinco) membros, sendo que 4 (quatro) são indicados 
pelo Conselho Municipal de Previdência, e 1 (um), membro nato, é o servidor ocupante do cargo em 
comissão de Chefe de Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, possuindo 
caráter deliberativo. 
O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que 
o mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento e realizar 
recomendações junto à Diretoria Executiva e ao Conselho Municipal de Previdência. Neste colegiado, 
podem ainda participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes 
mais representativos.
O manual da certificação profissional – CP RPPS (versão 1.2 - de 01/12/2022) estabelece que o responsável 
pela gestão das aplicações dos recursos e os membros do comitê de investimentos, como condição para 
ingresso ou permanência nos respectivos cargos ou funções, deverão comprovar certificação, na forma 
prevista no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717/1998, a qual será emitida por meio de processo realizado 
por instituição certificadora reconhecida pela Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão 
RPPS. As certificações dos responsáveis pela gestão das aplicações dos recursos e membros do comitê 
de investimentos do RPPS será graduada nos níveis básico, intermediário e avançado.
Será aproveitado para fins da comprovação da certificação do responsável pela gestão das aplicações 
dos recursos e dos membros do comitê de investimentos, independentemente do nível de certificação 
exigido no manual supramencionado, o certificado de que trata o art. 2º e § 5º do art. 6º da Portaria MPS 
nº 519/2011, emitido até o dia 31 de março de 2022, até o final do prazo de sua validade, conforme 
deliberação ocorrida na 6ª Reunião Ordinária do CNRPPS, realizada no dia 02 de dezembro de 2021 e 
art. 2º da Portaria SPREV nº 14.770, de 17 de dezembro de 2021: a. ANBIMA: CPA-10, CPA-20, CEA e 
CGA; b. ANCORD: Agentes Autônomos de Investimentos – AAI; c. APIMEC: CGRPPS, CNPI, CNPI-P e 
CGRPF-I; d. CFASB: CFA; e. FGV: FGV – Previdência Complementar; f. IBGC: IBGC – Conselheiros; g. 

ICSS: Profissionais de Investimentos e Administração; h. PLANEJAR: CFP. 
O aproveitamento será aplicado, durante o prazo de vigência do respectivo certificado, emitido até o dia 
31 de março de 2022, em todas as situações de exigência de certificação em nível básico, intermediário 
ou avançado para o exercício dos cargos ou funções de dirigentes, membros do conselho deliberativo, 
membros do conselho fiscal, responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e membros 
do comitê de investimentos.
No caso da RIOPRETOPREV, o comitê de investimento é formado por 05 membros. Todos os membros 
do comitê são certificados conforme disposto a seguir:

Tipo de Certificação Profissional
Certificação mínima 

exigida em Lei 
Municipal

Quantidade de 
membros certificados 

atual
Certificação Profissional ANBIMA: CPA – 10 04 02
Certificação Profissional ANBIMA: CPA – 20 01 02
Certificação de Especialista em Investimento 
ANBIMA: CEA 00 01

A RIOPRETOPREV deve sempre atentar para a data de vencimento das certificações, pois se a maioria 
do Comitê de Investimentos não estiver certificada restará inviabilizada a emissão de novo Certificado de 
Regularidade Previdenciária (CRP).
6. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
A consultoria de investimentos, contratada nos termos da lei geral de licitações, terá a função de auxiliar 
a RIOPRETOPREV no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do 
enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno 
esperado. Essa consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como consultora 
de valores mobiliários. O contrato firmado com a Consultoria de Investimentos deverá obrigatoriamente 
observar as seguintes cláusulas: 
Que o objeto do contrato será executado em estrita observância das normas da CVM, inclusive da INCVM 
nº 592/2017;  
Que as análises fornecidas serão isentas e independentes; e 
Que a contratada não percebe remuneração, direta ou indireta, advinda dos estruturadores dos produtos 
sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no Art. 24 da Resolução 
CMN nº 4.963/2021:  Art. 24. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços relacionados 
à gestão dos recursos do regime próprio de previdência social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador 
e as partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do 
regime próprio de previdência social, a fim de que: a) não recebam qualquer remuneração, benefício 
ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço; b) não figurem 
como emissores dos ativos ou atuem na originação e estruturação dos produtos de investimento.
7. MODELO DE GESTÃO
A gestão das aplicações dos recursos da RIOPRETOPREV, de acordo com o artigo 95, da Portaria 
MTP nº 1.467/2022, será própria, ou seja, a RIOPRETOPREV realizará diretamente a execução de sua 
Política de Investimentos, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitando os parâmetros da 
legislação vigente, em especial da Resolução CMN nº 4.963/2021.
8. SEGREGAÇÃO DE MASSA
A RIOPRETOPREV não possui segregação de massa do seu plano de benefícios.
9. META DE RETORNO ESPERADO
Para o exercício de 2023 o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
prevê que o seu retorno esperado será no mínimo IPCA acrescido de uma taxa de juros de 5,02% a.a.
A escolha do IPCA, justifica-se devido ao fato de ser o índice de medida da inflação oficial no Brasil, que 
tem a melhor metodologia de cálculo, subsidiando a verificação do valor real do patrimônio financeiro com 
a sua adição ao juro nominal.
Conforme determina a Portaria MPT nº 1.467, de 02 de junho de 2022, a taxa de desconto atuarial 
efetiva máxima real admitida nas projeções atuariais será a resultante do disposto no Art. 2º do Anexo 
VII, conforme:
Art. 2º Para definição da hipótese da taxa de juros real a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS 
relativas aos exercícios de 2019 a 2022 aplicam se as seguintes taxas de juros parâmetro, definidas 
conforme disposto no inciso II do art. 26 e no art. 79 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, 
e no art. 3º da Instrução Normativa SPREV nº 02, de 21 de dezembro de 2018.
Art. 3º Para definição da hipótese da taxa de juros real nas avaliações atuariais dos exercícios a partir 
de 2023 deverão ser utilizadas as taxas de juros parâmetro estabelecidas de acordo com o art. 1º, 
acrescidas em 0,15 pontos percentuais para cada ano em que a taxa de juros utilizada nas avaliações 
atuariais dos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação tiver sido alcançada pelo 
RPPS, limitada a 0,6 pontos percentuais.
§1º Os acréscimos de que trata o caput não se aplicam aos RPPS que possuam recursos inferiores a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e ao Fundo em Repartição e nas demais situações de que tratam 
o § 4º do art. 26 desta Portaria.
A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do 
RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes 
desses fluxos.
Considerando os Fluxos Atuariais do Plano de Benefícios do RIOPRETOPREV para cálculo da duração do 
passivo, em função dos resultados da Avaliação Atuarial 2022, obteve-se o valor de 17,59. Considerando 
a referida duração do passivo do Plano Previdenciário, a taxa de juros referencial, segundo a Portaria nº 
1.467/2022, alterada pela Portaria MTP nº 1.837/2022, publicada em 01/07/2022, que trouxe nova tabela 
para o exercício de 2023, é 4,72%.
Dado que houve aplicação financeira igual ou superior à meta atuarial estabelecida em 2 dos últimos 5 
exercícios (2017 e 2019), a taxa de juros referencial deverá ser acrescida de 0,30 pontos percentuais.
Sendo assim, para definição da taxa de juros real a ser utilizada para composição da meta atuarial, 
deve-se observar o menor valor entre a taxa de 5,02% e o valor esperado da rentabilidade futura dos 
investimentos dos ativos garantidores do RPPS.
Adotamos a taxa de juros real de 5,02%a.a. por ser a taxa referencial fixada pela Portaria nº 1467/2022, 
ainda que diante da possível recuperação da economia no exercício de 2023, seja factível obter 
rendimento superior à meta fixada.
10. ADERÊNCIA DAS METAS DE RENTABILIDADE
As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de investimento 
e das obrigações do plano. Verificamos que a meta atuarial assumida pela RIOPRETOPREV nos últimos 
anos atingiu os percentuais abaixo:
2017: 9,04% (IPCA+6%a.a.)
2018: 9,92% (IPCA+6%a.a.)
2019: 10,59% (IPCA+6%a.a.)
2020: 10,65% (IPCA+5,89%a.a.)
2021: 15,99% (IPCA + 5,41%a.a.) 
Acumulado 2017-2021: 70,12%
Verificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos últimos anos se deu conforme o histórico abaixo:
2017: 12,29%
2018: 6,48%
2019: 18,15%
2020: 6,38%
2021: 1,95%
Acumulado 2017-2021: 53,21%
O ativo do plano se comportou da seguinte forma nos últimos anos:

Ano da base de dados da Avaliação Atuarial Valor do Ativo Líquido - R$
2017 564.940.042,06
2018 577.528.504,81

2019 622.301.647,35

2020 699.368.507,54

2021 802.805.219,88

Variação do Ativo no período 42,10%

Já o passivo atuarial do RPPS teve a seguinte evolução nos últimos anos:

Ano da base de dados da Avaliação Atuarial Valor do Passivo Atuarial - R$
2017 1.325.164.247,26

2018 1.577.309.593,10

2019 1.427.367.652,04

2020 1.563.720.523,81

2021 2.246.016.907,87

Variação Total no período 69,49%

11. CARTEIRA ATUAL 
A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os 
limites legais observados por segmento na data de 31/10/2022. 

SEGMENTO LIMITE LEGAL 
CMN 4.963/2021

LIMITE PRÓ- 
GESTÃO NÍVEL III CARTEIRA 

RENDA FIXA 100% 100% 69,01 %
RENDA VARIÁVEL 30% 45% 16,34 %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 10% 10% 5,98 %
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15% 20% 8,67 %
FUNDOS IMOBILIÁRIOS 5% 15% 0 %
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 5% 10% 0 %
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12. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários atuais e futuros, 
contribuem para a formação de uma visão ampla do Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez 
do sistema. 
O grau de maturação, suas especificidades, imposições legais e as características de suas obrigações, 
bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos: 
A alocação dos recursos nos diversos segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 (Artigos 
7º, 8º, 9º, 10,11 e 12);
Os limites mínimos, objetivos e máximos de aplicação em cada segmento;
A seleção de ativos e/ou de fundos de investimentos; 
Os respectivos limites de diversificação e concentração conforme estabelecidos na Seção III, dos Limites 
Gerais à Gestão da Resolução CMN nº 4.963/2021, especificamente à Subseção I, dos Limites Gerais 
(Arts. 13 a 20).
13. CENÁRIO
13.1 RETROSPECTIVA MACROECONÔMICA
13.1.1 Mercados Internacionais
Em outubro, as preocupações com a estabilidade financeira e a deterioração do quadro econômico 
levaram um conjunto de bancos centrais a sinalizar desaceleração do ritmo de aperto monetário. No 
entanto, o nível elevado de inflação e a deterioração de seus núcleos sugerem certo risco nesta estratégia.
Nos EUA, a trajetória da inflação (CPI) prossegue desfavorável, levando ao aumento das expectativas 
tanto para a inflação em si como para as taxas de juros. As leituras recentes do CPI surpreenderam 
consideravelmente o consenso do mercado, com uma composição desfavorável, inclusive com 
reaceleração do seu núcleo. Diante disso, e de números de emprego aquecidos, o mercado passou a 
antecipar uma taxa de juros terminal neste ciclo um pouco acima do indicado pelo Fed em sua última 
reunião.
Na China, uma eventual reabertura mais ampla, derivada de um afrouxamento relevante na política 
sanitária de Covid zero, deve demorar um pouco mais para se materializar. Isso, combinado com a crise 
no setor imobiliário, sugere um crescimento chinês abaixo do potencial nos próximos trimestres.
Na Zona do Euro, permanece a incerteza sobre a crise energética e a geopolítica, enquanto o Banco 
Central Europeu indica uma política monetária mais apertada para enfrentar o risco inflacionário.
Por outro lado, as bolsas dos EUA e Europa começaram a se beneficiar de balanços bastante positivos 
dos bancos, que vêm gerando lucros acima das expectativas em função do nível mais alto dos juros. Outro 
ponto relevante para o cenário global foi a queda da primeira ministra britânica, que havia patrocinado um 
programa irreal de cortes de impostos e jogado a libra esterlina em queda livre.
Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos. 
Assim, no mês de outubro de 2022, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +5,96% 
e +7,99%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices 
estrangeiros, sem considerar a variação cambial. Observando no acumulado do ano, esses índices 
apresentam queda de -22,32% e -18,76%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, 
agora sem proteção cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, caíram +3,03% e +5,00%, 
devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Acumulando retornos negativos de -26,82% e -23,47% 
no ano.
13.1.1 Brasil
Houve consistente melhora nas leituras de inflação, ainda que a taxa acumulada do IPCA siga elevada, 
enquanto o Banco Central encerrou o ciclo de alta da taxa de juros básica, que no atual patamar deve 
gerar desaceleração suficiente na economia para garantir a convergência do IPCA para a meta de 
inflação.
Ainda que parte importante da melhora recente nos resultados do IPCA seja por conta do alívio tributário 
e da queda do preço do petróleo, as medidas do núcleo de inflação também desaceleraram. Para os 
próximos trimestres, a esperada desaceleração da economia e a postura conservadora do Copom 
deverão manter o IPCA em consistente desaceleração.
Em relação às eleições, o candidato Lula foi eleito presidente do Brasil. A definição dos membros da 
equipe de transição deverá ocorrer nas próximas semanas, com destaque para a coordenação da equipe 
e para os membros da equipe econômica. A partir deste momento, será importante mapear a adequação 
do orçamento do próximo ano às promessas de campanha e, eventualmente, sinais sobre a proposta de 
novo arcabouço fiscal.
Os próximos movimentos dos juros dependerão das negociações em torno de uma potencial “licença” 
para o descumprimento do teto de gastos com o objetivo de pagar o Auxílio Brasil em 2023 e outras 
promessas de campanha do presidente eleito. A depender de como isso se concretize, será uma 
informação relevante para entender a dinâmica da política monetária no ano que vem.
Somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada 
e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 08.11.2022, a taxa de juros real com vencimento para 
10 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,84% a.a., continuando assim acima da taxa de 
desconto de 5,04% limitada pela SPREV para o ano de 2022.
O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, em linha com a alta dos índices internacionais. 
Apresentando um retorno positivo de +5,45% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento 
positivo anual de +10,70% e de +12,11% nos últimos 12 meses.
Mediante a todo esse cenário exposto acima, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos 
acerca dos prêmios trazidos pelas NTNB-s atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, 
respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta 
atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir 
proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido 
ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.
(Texto extraído e adaptado do Relatório Macroeconômico da LDB Consultoria de Nov/2022 – 10.11.2022)

13.2 RELATÓRIO FOCUS
A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar 
em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer.
Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, 
conforme tabela apresentada abaixo, de 11/11/2022, que antecede a aprovação dessa Política de 
Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com 
Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do 
mercado financeiro para a economia.
Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), as projeções para 2022 subiram de 
5,63% para 5,82%, alta pela 3ª semana consecutiva. Para 2023, a previsão para o IPCA permaneceu em 
4,94% também pela 3ª semana consecutiva. Para 2024, as estimativas permaneceram em 3,50% e para 
em 2025 em 3,00%.
A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) saiu de 2,76% para 2,77% em 2022. Para 
2023, a estimativa permaneceu em 0,70% e foi mantida também para 2024 e 2025 respectivamente em 
1,80% e 2,00%.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar permaneceu em R$5,20 para 2022 e 2023, em 
R$5,15 para 2024 e R$ 5,20 em 2025.
A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, ficou em 13,75% para 2022, em 11,25% para 2023 e em 
8,00% para 2024 e 2025.
13.3 PERSPECTIVA
Com relação as expectativas quanto ao Brasil, observamos com atenção cada sinalização do novo 
governo Lula, que indica uma tendência para uma forte política fiscal expansionista no próximo ano.
Com isso, avaliamos a possibilidade de uma elevação nos gastos públicos impactar a dívida/PIB, o 
que acabaria gerando um aumento na taxa de juros, que atualmente está em 13,75%, e também uma 
elevação no câmbio.
Além disso, seguimos acompanhando a volta, mesmo que timidamente, do aumento de casos de covid-19 
no país, que pode prejudicar o comércio mais uma vez. 
Do lado positivo, esperamos uma busca por reformas (administrativa e tributária) por parte do novo 
governo a partir do ano que vem, o que poderia ser uma ótima sinalização para o mercado.
Também, esperamos uma nova âncora fiscal para substituir o tato de gastos, que provavelmente virá 
acompanhada pelo índice de dívida liquida, que também ajudaria a acalmar os ânimos do mercado, e 
indicar um crescimento dos ativos brasileiros.
Em relação às expectativas internacionais, segue no radar a aceleração inflacionaria global. Recentemente, 
a inflação no Reino Unido atingiu um recorde em 41 anos, superando 11% em ritmo anual em outubro, 
impulsionada pelos preços da energia.
Além disso, a presidente do FED de Kansas City, Esther George, diz ser cada vez mais difícil reduzir a 
inflação sem uma recessão nos EUA.
Dessa forma, esse ciclo inflacionário pode continuar impactando negativamente os ativos estrangeiros.
Ainda, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua pressionando os preços internacionais, principalmente 
sobre os custos de energia elétrica nos países europeus.
Portanto, compreendemos que a inflação global continuará pesando sobre as economias, e assegurando 
uma política monetária contracionista dos países desenvolvidos, pelo menos no curto prazo.
Por fim, diante dessa ampla indefinição global e doméstica, esperamos uma volatilidade relevante nos 
próximos meses, proporcionando algumas oportunidades, tanto em ativos brasileiros, como títulos 
públicos e ações domesticas, quanto em ativos internacionais, como fundos de ações globais.
14. ALOCAÇÃO OBJETIVO
A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos 
definidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação 
estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as 
necessidades do passivo.
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Enquadramento Tipo de Ativo % L i m i t e 
Legislação

Alocação 
Atual

L i m i t e 
Inferior

Alocação 
Objetivo

L i m i t e 
Superior

Nível 
III Pró 

Gestão

Art. 7º, I, “a” Títulos Públicos

100%

100% 28,457% 0% 32,00% 65%  

Art. 7º, I, “b” Fundos 100% 
Títulos Públicos 

100% 19,071% 10% 18,00% 70%
 

Art. 7º, I, “c”
Fundos de Índice 

100% Títulos 
Públicos

100%   0%  40%
 

Art. 7º, II Operações 
Compromissadas

5%  0%  5%
 

Art. 7º, III, “a” Fundos Renda 
Fixa 60% 19,717% 0% 12,40% 70% 75%

Art. 7º, III, “b” Fundos de Índice 
Renda Fixa 

60%  0%  70%
 

Art. 7º, IV
Ativos de Renda 

Fixa (Inst. 
Finananceira)

20% 1,154% 0% 1,50% 20%
 

Art. 7º, V, “a” Cota Sênior de 
FIDC 5%  0%  5% 15%

Art. 7º, V, “b”
Fundos Renda 
Fixa “Crédito 

Privado”
5% 0,612% 0% 0,60% 5%

15%

Art. 7º, V, “c”
Fundo de 

Debêntures 
Incentivadas

5%  0%  5%
15%

Enquadramento Tipo de Ativo % L i m i t e 
Legislação

Alocação 
Atual

L i m i t e 
Inferior

Alocação 
Objetivo

L i m i t e 
Superior

Nível 
III Pró 

Gestão

Art. 8º, I Fundos de Ações 
30%

30% 16,339% 0% 15,00% 40% 45%

Art. 8º, II Fundos de Índice 
de Ações

30%  0%  40%
45%

Art. 9º, I  Renda Fixa - 
Dívida Externa

10%

10%  0%  2%
 

Art. 9º, II
Fundos de 

Investimento no 
Exterior

10% 2,836%  0% 5,00% 10%
 

Art. 9º, III Ações - BDR 
Nível I 10% 3,148% 0% 4,00% 10%  

Art. 10, I Fundos 
Multimercados

15%

10% 6,046% 0% 8,00% 15% 15%

Art. 10, II Fundo de 
Participação 5% 2,620% 0% 3,50% 10% 10%

Art. 10, III
Fundos de Ações 

- Mercado de 
Acesso

5%  0%  2% 10%

Art. 11
Fundo de 

Investimento 
Imobiliário

5% 5%  0%  5% 15%

Art. 12, I
Empréstimos 
Consignado - 

Sem Pró Gestão
 5%  0%  0%

 

Art. 12, II
Empréstimos 
Consignado - 

Sem Pró Gestão

 10%  0%  0%

 

    100,00%  100,00%   

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado 
vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 13 e também do Estudo 
de ALM.
Com a alocação objetivo descrita acima, o Comitê de Investimentos continua processo de adequar 
a carteira de investimentos do instituto ao apontado pelo estudo de ALM de forma parcial, mitigando 
os riscos, ampliando a alocação em títulos públicos, que diminui a volatilidade da carteira, e também 
adequando aos compromissos assumidos em Private Equity, boa oportunidade que no longo prazo 
entrega resultado superior da meta atuarial prevista.
15. APREÇAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais a 
RIOPRETOPREV aplica seus recursos devem estar de acordo com os critérios recomendados pela CVM, 
pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. 
O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pela RIOPRETOPREV são 
os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do 
custodiante. 
É recomendado, quando possível, que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas 
eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior 
proximidade do valor real de mercado.
No caso da aquisição direta de títulos públicos federais, é de fundamental importância que no ato da compra 
sejam observadas as taxas indicativas e respectivos preços unitários (PUs) divulgados diariamente pela 
ANBIMA. Ainda, além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e consequentemente, custodiar os 
mesmos através do CNPJ da RIOPRETOPREV no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), 
não esquecer de fazer, no dia da compra, a escolha do critério contábil que o título será registrado até o 
seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição. Da 
mesma maneira, os ativos financeiros emitidos com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras 
permitidas deverão possuir seu registro junto ao CETIP e também o critério contábil que este título será 
registrado. 
16. GESTÃO DE RISCO 
Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, este 
tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O 
objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer 
regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos 
do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, 
terceirização e sistêmico.
A RIOPRETOPREV poderá editar, seguindo o mesmo método de aprovação para a Política de 
Investimentos, manual complementar ou política complementar de gestão de riscos, documento este 
anual e que será divulgado da mesma forma que a política de investimentos, sem prejuízo das disposições 
aqui realizadas.
Por fim, a Divisão de Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos é a área específica dentro 
da RIOPRETOPREV com a função de acompanhar e monitorar continuamente os riscos de todas as 
posições dos recursos investidos, do cumprimento dos indicadores definidos por segmento e alocação e 
produto, de análise diário do comportamento do mercado e dos investimentos da entidade. Os relatórios 
com os indicadores citados deverão ser avaliados pelo Comitê de Investimentos.
16.1 RISCO DE MERCADO
O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do VaR (Value at Risk) por cota, 
que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a 
perda máxima esperada.
16.1.1 VaR
Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do VaR 
por cota, com o objetivo do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.
O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites:

SEGMENTO LIMITE
RENDA FIXA 5%

RENDA VARIÁVEL 20%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR 20%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS 20%

16.2 RISCO DE CRÉDITO
16.2.1 Abordagem Qualitativa
O Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto utilizará para essa 
avaliação de risco de crédito os ratings atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante 
no Brasil.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com 
suas características a seguir:
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ATIVO RATING 
EMISSOR

RATING 
EMISSÃO

Títulos emitidos por instituição não financeira X X
FIDC X
Títulos emitidos por instituição financeira X

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo rating de emissão ou do 
emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, 
para fins de enquadramento, o pior rating.
Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota 
é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela 
a seguir. 

AGÊNCIA FIDC INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO NÃO 
FINANCEIRA

PRAZO - Longo prazo Longo prazo
Standard & Poors brA- brA- brA-
Moody’s A3.br A3.br A3.br
Fitch Ratings A-(bra) A-(bra) A-(bra)
SR Ratings brA brA brA
Austin Rating brAA brAA brAA

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados 
na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na 
Resolução CMN nº 4.963/2021, desde que observadas as seguintes condições:
Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que 
constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de 
investimento;
Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, 
o pior rating;
No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será 
considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo 
Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;
O enquadramento dos títulos será feito com base no rating vigente na data da verificação da aderência 
das aplicações à política de investimento.
Caso os ativos de grau especulativo pertençam a carteira de fundos de investimentos já investidos pelo 
instituto, será feito acompanhamento semestral dos valores como forma de monitoramento do risco.
No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será verificado 
o rating de Gestão de cada um deles.
16.3 RISCO DE LIQUIDEZ 
A. O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);
B. Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).
Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.
C.  INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (PASSIVO)
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do 
planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com 
prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento.
A RIOPRETOPREV realizou, em 03 de maio de 2022, seu último estudo de ALM – Asset Liability 
Management, com base na posição dos ativos em 31/03/2022 e com dados e perspectivas macroeconômicas 
da retomada das atividades ainda em cenário de pandemia do COVID-19 e expectativas de período 
eleitoral. Por isso, a RIOPRETOPREV optou por continuar o processo de adequação da carteira ao 
estudo de ALM de forma gradual, tendo em vista a alta volatilidade dos ativos e as grandes incertezas.
Contudo, a carteira de investimentos da RIOPRETOPREV apresenta uma alta liquidez, conforme 
podemos ver na tabela abaixo, cuja base é 31/10/2022:

Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acumulado
de 0 a 30 dias 267.686.743,48 61,29 267.686.743,48 61,29

de 31 a 365 dias 24.116.695,35 5,52 291.803.438,83 66,81

acima de 365 dias 144.934.383,07 33,19 436.737.821,90 100,00

D.  REDUÇÃO DE DEMANDA DE MERCADO (ATIVO)
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência 
de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com 
base no percentual da carteira que pode ser negociada.
O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, 
onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 
dias).

HORIZONTE PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA

De 0 a 30 dias 40%

De 31 dias a 365 dias 0%

Acima de 365 dias 0%

16.4 RISCO OPERACIONAL
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão 
desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de 
controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser 
destacados: 
A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos 
nos tópicos anteriores; 
O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos; 
Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório 
de investimento; e 
Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo 
planejamento, execução e controle de investimento.
A RIOPRETOPREV renovou sua certificação com o Nível III do Programa de Modernização PRÓ-
GESTÃO RPPS em 05 de julho de 2022. Até esta data, vigorou a certificação de nível II.  Foram realizadas 
alterações estruturais na entidade por meio da Lei Complementar nº 566/2018. Foram editados manuais 
de controles de alçada decisória, código de ética e conduta, bem como de segurança da informação. 
Tanto o processo decisório de investimentos quanto os procedimentos para realização da reunião do 
comitê de investimentos e para aprovação da política de investimentos encontram-se mapeados e 
manualizados. As atividades financeiro-administrativas são segregadas das atividades de investimentos, 
conforme determinam as melhores práticas de gestão.
16.5 RISCO DE TERCEIRIZAÇÃO 
Na administração/gestão dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos 
investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos prestadores 
de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores 
e fiscalizadores. 
Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para 
escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme definições na Resolução CMN nº 
4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério 
do Trabalho e Previdência. 
A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais não impede 
que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições 
de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, conforme já 
estabelecido nesse documento.
16.6 RISCO LEGAL
O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar 
perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos. 
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:
Da realização de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos investimentos às 
diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e 
analisados pelos Conselhos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio 
Preto;
Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.
16.7 RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado 
por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de 
gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em 
cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de 
ações aos eventos de risco.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve 
levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a 
diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância 
desses prestadores de serviço em um evento de crise.
16.8 RISCO DE DESENQUADRAMENTO PASSIVO – CONTINGENCIAMENTO
Mesmo com todos os esforços para que não haja nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de 
situação não pode ser totalmente descartada. Em caso de ocorrência de desenquadramento, o Comitê 
de Investimentos da RIOPRETOPREV se reunirá para analisar, caso a caso, com intuito de encontrar 
a melhor solução e o respectivo plano de ação, sempre pensando na preservação do Patrimônio do 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto.
Neste caso, o servidor da RIOPRETOPREV responsável por acompanhar os eventuais desenquadramentos, 
ou seja, a Chefia da Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, deverá tratar 
caso a caso:
Verificar e detalhar a ocorrência, informando em relatório próprio os dados que identifiquem corretamente 
a situação:
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• Fundo(s) no qual a ocorrência foi observada;
• Magnitude do(s) evento(s);
• Sugestões para o reenquadramento.
Convocar ou solicitar a convocação do Comitê de Investimento para dar ciência da ocorrência e analisar 
as sugestões de reenquadramento;
Dar procedimento às alterações e medidas deliberadas para que elas sejam devidamente implementadas 
dentro do prazo estabelecido pela Resolução CMN nº 4.963/2021;
Informar ao Conselho Municipal de Previdência as decisões e procedimentos, devidamente justificadas 
e fundamentadas, para referendo.
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento será disponibilizado por meio de publicação em diário oficial do município e divulgação 
no site oficial do RPPS a todos os servidores, participantes e interessados e os casos omissos deverão 
ser dirimidos pelo Conselho Municipal de Previdência.
Além disso, a RIOPRETOPREV deverá elaborar relatórios mensais, acompanhados de parecer do comitê 
de investimentos e aprovação do Conselho fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das 
diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos e da aderência das alocações 
e processos decisórios de investimentos à política de investimentos.
O Comitê de Investimentos deverá elaborar: plano de ação mensal com o cronograma das atividades 
a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos; elaborar relatórios mensais de diligências de 
verificação de lastros relativos aos títulos ou a papeis incluídos em operações estruturadas adquiridas 
por meio de veículos de investimentos; e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, 
comercial e jurídica das instituições investidas.
A entidade deverá ainda realizar e utilizar do Asset Liability Management – ALM (gerenciamento de ativos 
e passivos) para elaboração do diagnóstico da carteira de investimentos do RPPS e proposta de revisão 
de alocação das aplicações financeiras da política de investimentos, visando a otimização da carteira de 
investimentos. 
De acordo com os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do Art. 101, da MTP nº 1.467/2022, o relatório da política 
anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações 
exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento e deverão ser encaminhadas 
à SPREV por meio Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Lei Complementar 139/2001 e suas alterações;
Constituição Federal;
Lei nº 9.717/1998;
Resolução CMN nº 4.963/2021;
Portaria MPS nº 1.467/2022 e suas alterações;
Instrução CVM nº 555/2014;
Instrução CVM nº 554/2014;
Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, de 2022.
São José do Rio Preto, 25 de novembro de 2022.
Aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária de 18/11/2022:
(assinatura digital)
Patrícia Nato Toninato Bartolomei
Coordenadora do Comitê de Investimentos
Aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião ordinária de 25/11/2022:
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO 
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Aprovada pela Diretoria em 25/11/2022:

(assinatura digital) (assinatura digital)
JAIR MORETTI ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO

Diretor Superintendente Diretor Executivo

Representante do Ente Federativo:
(assinatura digital)
EDINHO ARAÚJO
Prefeito Municipal

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 06/2022 – PROC. SeMAE nº 
123/2022
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de fornecedor exclusivo no fornecimento de 
equipamentos acessórios de reposição para manutenção de geofone modelo XMIC/DXMIC da marca 
Palmer.
Despacho: “RATIFICO”, a contratação, por inexigibilidade de licitação pública, com a empresa LWS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP, com fulcro no art. 
25, “I” da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 18.600,00      Data do Despacho: 29.11.2022.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 30.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022

NOME INSCRIÇÃO MUNICIPAL NOTIFICAÇÃO FISCAL
Dhemison da Silva Doia 148.492/0 325/2022

Nos termos da legislação municipal vigente, relativa às Posturas Municipais, constatamos a(s) seguin-
te(s) irregularidade(s):
Existência de débitos em aberto, pelo não pagamento do valor da transferência de Termo de Permissão 
de Uso por dois meses consecutivos ou não, conforme art. 20-A, §§2º e 3º do Decreto Municipal n.º 
13.863/2008, com redação dada pelo Decreto Municipal n.º 18.734/2020.
NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, FOI NOTIFICADO DA ABERTURA DE PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, ABRINDO-SE PRAZO DE 60 
(SESSENTA) DIAS, PARA A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS , CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFI-
CAÇÃO, SOB PENA DE CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO TERMO DE PERMIS-
SÃO DE USO.
VENCIDO OS PRAZOS E MEIOS LEGAIS E NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS; FOI NOTI-
FICADO: I – FOI ABERTO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO E ALVA-
RÁ DE FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM ALÍNEA “B”, INCISO II DO § 3º DO ARTIGO 37, DA LEI 
MUNICIPAL N.º 9.678/2006, REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.449/2020, II – FOI CONCEDIDO PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO OU PARCELAMENTO 
DOS DÉBITOS, III - PODENDO, NO MESMO PRAZO PREVISTO NO ITEM “II”, APRESENTAR DEFESA.
NÃO HAVENDO QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, NEM O PARCELAMENTO, ESGOTADOS OS MEIOS LE-
GAIS:
FICA NOTIFICADO(A):
I – FOI CASSADO O TERMO DE PERMISSÃO DE USO E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, DE ACOR-
DO COM PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA ALÍNEA “B”, INCISO II DO § 3º DO ARTIGO 37, DA LEI 
MUNICIPAL N.º 9.678/2006, REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.449/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 
20-A, §§2º E 3º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 13.863/2008, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO 
MUNICIPAL N.º 18.734/2020;
II – FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES NO PONTO OU EM ÁREA 
PÚBLICA A PARTIR DESTA DATA;
III – DEVERÁ RETIRAR TODO EQUIPAMENTO E PRODUTOS DO LOCAL NO PRAZO DE 48 
(QUARENTA E OITO) HORAS, A CONTAR A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO.
A NÃO REGULARIZAÇÃO IMPLICARÁ EM MULTA POR FALTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO, 
LACRAÇÃO DO EQUIPAMENTO/BOX E APREENSÃO DE EQUIPAMENTO E PRODUTOS.
Marco Antonio Barretto Vieira Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
IFP/SEMDEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022

NOME NOTIFICAÇÃO FISCAL
Alcides Silva de Carvalho 328/2022

Considerando que o Sr. Alcides Silva de Carvalho requereu a transferência da Permissão de Uso para 
Dhemison da Silva Doia, em março/2022, ciente de que o pedido ensejaria o cancelamento do Termo de 
Permissão de Uso e da Inscrição Municipal;
Considerando que, após a transferência, o Sr. Alcides Silva Carvalho ingressou no quiosque 21, da PRA-
ÇA DE ALIMENTAÇÃO ARLINDO MASSI – REPRESA, sem qualquer documento legal fornecido pela 
municipalidade, que o autorize exercer a atividade de comércio ambulante no referido quiosque;
Considerando que o mesmo fora notificado por não portar o Termo de Permissão de Uso outorgado pela 
Administração Municipal, Notificação n.º 202203041, artigo 36, I, Lei Municipal nº 9.678/06: “Não possuir, 
portar ou exibir o Termo da Permissão de uso outorgada pela administração municipal, bem como outros 
documentos obrigatórios por força de lei decreto, portaria, regulamento ou outras normas.”
Considerando que o mesmo não apresentou justificativa após a notificação e continua ocupando e exer-
cendo a atividade irregularmente no local;
I - Notificamos o sr. Alcides Silva de Carvalho A DESOCUPAR O QUIOSQUE Nº 21, BEM COMO RETI-
RAR OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMEN-
TO DESTA NOTIFICAÇÃO, com base no artigo 37, inciso I e artigo 35, inciso XVI, da Lei Municipal nº 
9.678/06, “não possuir, portar ou exibir o termo da permissão de uso outorgada pela administração muni-
cipal, bem como outros documentos obrigatórios por força de lei, decreto, portaria, regulamento ou outras 
normas” e “cumprir ordens e instruções emanadas do poder público competente.”, respectivamente.
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II – O não atendimento da notificação acarretará em MULTA POR NÃO PORTAR O TERMO DE PER-
MISSÃO DE USO, LACRAÇÃO DO QUIOSQUE E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS, 
com fundamento na Lei Municipal nº 9.678/06, bem como no artigo 142, inciso VIII, da Lei Complementar 
nº 650/2021, sem prejuízo da adoção de outras medidas legais e/ou judiciais cabíveis.
III - poderá apresentar defesa por escrito, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, após o recebimento desta 
notificação, sem prejuízo do cumprimento de desocupação do espaço público.
Marco Antonio Barretto Vieira Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
IFP/SEMDEC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2022 – QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – OBJETO: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 
EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES, NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AOS 
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL – REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. PRAZO: 01/12/2022 A 30/06/2025. VALOR GLOBAL: R$ 2.134.514,47. BASE LEGAL: LEI 
FEDERAL Nº 13.019/2014, E ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 17.708/2017, E ALTERAÇÕES. 
DATA ASSINATURA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO E PELA CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6260/2022
Fica notificado, Mateus Lusuardi, proprietário do imóvel sito à Rua Douglas de Oliveira, 598, quadra 
06, lote 05, Residencial Alta Vista, que em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 
006260/2022, datada em 21/11/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Claudio Roberto Silva, 
tratando de construção sem o devido Alvará de Construção (falta de alvará de construção de acréscimo 
em parte do recuo do fundo e parte do recuo lateral. Obra de acréscimo em fase de pintura) em desacordo 
com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edificações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi 
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 78250662 5 BR acusando “mudou-se.” 
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas 
citadas leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) 
dias a eliminação da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor 
de R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.
Claudio Roberto Silva
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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CONVOCAÇÃO 

 

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

realizada no dia 06/12/2022, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua 

Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o 

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

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

 

ORDEM DO DIA 

 

I. Eleição de um Conselheiro para presidir a reunião; 
II. Posse aos conselheiros não foram empossados dia 29/11/2022; 

III. Eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 
IV. Eleição do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 
V. Definição da agenda anual das reuniões ordinárias do CMS para 2022; 

VI. Apresentação das Comissões Permanentes e Intersetoriais do Conselho Municipal de Saúde; 
VII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Atenção Básica; 

VIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Média e Alta Complexidade; 

IX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Urgência e Emergência; 

X. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Finanças; 

XI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Ética e Conduta; 

XII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência; 

XIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde do Trabalhador; 

XIV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais e Aids;  
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Bucal. 

XVIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da XII 
Conferência Municipal de Saúde; 

XIX. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 
SEMAE; 

XX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

XXI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral de 
Vacância CLS Biênio 2021-2023; 

XXII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 
avaliação do Código de Ética do CMS; 

XXIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
avaliação do regimento interno do CLS; 

XXIV. Eleição de 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 
gestão (processo administrativo 12.281/2022) - Aldenis A. Borim. 
 

 
São José do Rio Preto, 01 dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Bucal. 

XVIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da XII 
Conferência Municipal de Saúde; 

XIX. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 
SEMAE; 

XX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

XXI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral de 
Vacância CLS Biênio 2021-2023; 

XXII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 
avaliação do Código de Ética do CMS; 

XXIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
avaliação do regimento interno do CLS; 

XXIV. Eleição de 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 
gestão (processo administrativo 12.281/2022) - Aldenis A. Borim. 
 

 
São José do Rio Preto, 01 dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

  

 
2ª PUBLICAÇÃO DO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 179/2022 – DO 
EXECUTIVO. A ÍNTEGRA DESTA PROPOSITURA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL, 
NO SITE: www.riopreto.sp.leg.br, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21. 
EXTRATO: Dispõe sobre o licenciamento para construção e instalação de infraestrutura de rede 
de telecomunicações - Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR) e Infraestrutura de 
Suporte (IST) - no âmbito do  Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências. 
 

Editais

 

  

Edital de Convocação – O Seaac, Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio 
e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e em Empresas de Serviços 
Contábeis de São José do Rio Preto e Região, vem através do presente Edital de acordo com o 
artigo 25 do Estatuto Social da Entidade, convocar todos os sócios em pleno gozo de seus direitos 
Estatutários para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizara no dia 03 de 
dezembro 2022, na sede do Sindicato situado a Rua Santos Dumont nº 206, Vila Ercília, nesta 
cidade de São Jose do Rio Preto S/P, às 18:00h em primeira convocação, com a presença de metade 
mais um dos sócios em condição de voto, ou às 18:30h em segunda convocação com qualquer 
número de sócios presentes, para deliberar da seguinte ordem do dia: 1 –  Leitura, discussão e 
votação do balanço do exercício 2021 e da proposta orçamentária para o  exercício de 2023 
com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal. São José do Rio Preto, 30 de novembro de 
2022. – José Eduardo Cardoso – Presidente. 
 
 

 
 
 

VIVÁ AGRI-ASSETS S/A
CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 – NIRE 35.300.509.544

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

A Presidência do CAD (Conselho de Administração) da VIVÁ AGRI-
ASSETS S/A, Companhia de capital fechado, CNPJ/MF 28.858.858/0001-
00, NIRE 35.300.509.544, exercida por MAURÍCIO BELLODI, CPF/
MF 083.441.568-23, RG 15.641.669-4 SSP/SP, nas atribuições que lhe são 
conferidas nos termos do art. 16 e 17 do Estatuto Social da Companhia, 
convoca todos os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 16 de Dezembro de 2022, às 14h00, em primeira 
convocação, na forma digital, sendo que a participação virtual e o voto 
poderão se dar mediante acesso ao aplicativo Zoom, dando-se a instalação, 
com a presença de acionistas que representem no mínimo 2/3 (dois terços) 
do capital social, com a Ordem do Dia: a) Reforma do Estatuto Social da 
Companhia, e; b) Aval em operações de crédito da Controlada Núttria 
Nutrição Animal Ltda. O link e a respectiva senha para acesso ao aplicativo 
Zoom serão disponibilizados previamente aos acionistas, que poderão 
participar e votar diretamente por si ou mediante procuração outorgada nos 
termos do art. 11, par. único do Estatuto Social da Companhia. São José 
do Rio Preto (SP), 01/12/2022. MAURÍCIO BELLODI – Presidente do 
Conselho de Administração.

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A AMA – Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto, convoca 

os membros da sociedade para uma sessão geral ordinária, no dia 06 de 

dezembro de 2022 às 17h na Avenida Brasilusa, nº 500 – Jardim Redentor, para 

tratarmos do seguinte assunto: 

• Eleição da diretoria. 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Maria Aparecida Donizete Faustino 

Presidente da AMA 

 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A AMA – Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto, convoca 

os membros da sociedade para uma sessão geral ordinária, no dia 06 de 

dezembro de 2022 às 17h na Avenida Brasilusa, nº 500 – Jardim Redentor, para 

tratarmos do seguinte assunto: 

• Eleição da diretoria. 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Maria Aparecida Donizete Faustino 

Presidente da AMA 

 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A AMA – Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto, convoca 

os membros da sociedade para uma sessão geral ordinária, no dia 06 de 

dezembro de 2022 às 17h na Avenida Brasilusa, nº 500 – Jardim Redentor, para 

tratarmos do seguinte assunto: 

• Eleição da diretoria. 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Maria Aparecida Donizete Faustino 

Presidente da AMA 
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Bucal. 

XVIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da XII 
Conferência Municipal de Saúde; 

XIX. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 
SEMAE; 

XX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

XXI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral de 
Vacância CLS Biênio 2021-2023; 

XXII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 
avaliação do Código de Ética do CMS; 

XXIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
avaliação do regimento interno do CLS; 

XXIV. Eleição de 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 
gestão (processo administrativo 12.281/2022) - Aldenis A. Borim. 
 

 
São José do Rio Preto, 01 dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Bucal. 

XVIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da XII 
Conferência Municipal de Saúde; 

XIX. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 
SEMAE; 

XX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

XXI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral de 
Vacância CLS Biênio 2021-2023; 

XXII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 
avaliação do Código de Ética do CMS; 

XXIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
avaliação do regimento interno do CLS; 

XXIV. Eleição de 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 
gestão (processo administrativo 12.281/2022) - Aldenis A. Borim. 
 

 
São José do Rio Preto, 01 dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 


